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A. LANDBOUW

1.Inleiding
Het jaar 1963zal,evenalsvanhet daaraanvoorafgaande jaarkon
worden gezegd, inhet tekenstaanvan eensnelle ontwikkelingvanhet
landbouwbeleid inE,E.G.-verband.Bijdehierdoor ontstane verschuivingen indeexportmogelijkhedenmoet deNederlandse landbouwtrachtenzijn concurrentiepositie teverstevigen. Hiervoor zijn op de
Rijksbegrotinghoge bedragenuitgetrokken,dochindeeerste plaats
berust deverantwoordelijkheidbijdeland-entuinbouw zelf.De
ministervanLandbouw enVisserijhecht grote waarde aanhet overleg
met de organenvanhet landbouwbedrijfsleven.
2. De economische toestand indeland-en tuinbouw
Deweersomstandighedenveroorzaaktenmoeilijkhedenbijdegraanoogst, terwijl debieten-enaardappeloogst eenvlotverloophadden.
Voordeveehouderijwas.het.weergunstig; inde'tuinbouwwarende
weersomstandigheden gunstigvoorde glasteelt,vrijslechtvoorde
opengrond. De totale bruto-produktiewaarde vandeakkerbouw enveehouderijin 1961nam, ten opzichtevanhetvoorafgaande jaar,met
2,2'/ytoe;ditkwamvrijwel geheel dooreenverhoogde produktie inde
rundveehouderijenenigszins door een,ten opzichtevan 1960, gunstig
prijsniveauvoor devarkenshouderij. Dit compenseerde ruimschoots de
nadelige ontwikkeling indepluimveesector tengevolgevanlageopbrengstprijzeneninde akkerbouw tengeveIgevan eenverminderde produktiebijeenietslager prijsniveau.De gunstige ontwikkelinginde
tuinbouw zette zichgedurende 1961voort.Hetuitvoersaldo steegzowelvoor akkerbouw enveehouderij alsvoor tuinbouw.
Produktie en_prijzen_
Het produktievolume steegin 1961 ten opzichte van 1960roet1,8$
tegenover eenstijgingvan 12$voor 1960tenopzichtevan 1959« Laatstgenoemde sterke stijgingwerdvoor een deelveroorzaakt doorhet lage
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niveauvan 1959« Het productievolumevandeakkerbouwsector ende
varkenshouderijverminderde met5?1/5j<lerund-enpluimveehouderij
vertoonde eenstijgingvan 5>9%.
Hetniveauvan detelersprijzengaf overhet geheelvoor 1961..
eenkleine stijging ten opzichtevan 1960te zien. Indevarkenssectornoteerde menhogere,indepluimveesector lagere prijzen.Inde
zuivelsectorwerd dedaling"beperktdoorhet garantiebeleid. Voorde
tuinbouw ishetniveauwederom toegenomen. Deexport vanland-en
tuinbouwprodukten isnaarvolume gelijk gebleven,terwijl dewaardeis
gedaald^ het exportprijspeilkwam dus oplagerniveaute liggen.Dit
geldtvooralvoor akkerbouwprodukten, pluimvee eneieren.Voorde
exportvan zuivel-,vee-envleesprodukten bleefhet prijsniveauvan
1960gehandhaafd. Voor detuinbouwwas de ontwikkeling, zowel naar
volume alsnaarwaarde gunstig. Detotale waardevan deagrarische
uitvoermaakte 24$uitvan detotale uitvoer (1960s 26/c).
Deinvoerwaarde vanvoedergranen daalde door daling..vanhoeveelheden enprijzens.deinvoervanveehouderijproduktenentuinbouwprodukten steegvrijbelangrijk.
Het indexcijfervan deprijzenvankostenfactorensteegsterker
danhet indexcijfervan de producentenprijzen. Dit heefteenongunstigeinvloed opderentabiliteit waarop overigensweereengunstige invloedwordtuitgeoefend doorproduktiviteitsstijging.
Akkerbouw
Er hadeenkleineuitbreidingvan degraanteelt plaats doordat
inhetbouwplanminderwinter-enmeer zomergraanwerdopgenomen.
Deverbouwvangerst,haverengemengd gewaswerduitgebreid, dievan
tarwe enigszins ingekrompen. De suikerbieten-en aardappelenverbouw
liep in 1961 ietsterugtengevolge van toenemend gebrek aanarbeidskrachten ende zeerlage prijsvoor'hetkwantum suikerbieten afgezet
boven de gegarandeerde hoeveelheid. Het consumptieaardappelenareaal
namaftengevolge van delage prijzenvoor deoogst 1960.-Deteelt
van peulvruchten liepverder terug,terwijl dievan oliehoudende zadenenvezelgewassen nagenoeggelijkbleef.Erhadeenuitbreiding
van de oppervlakte graszaad plaats.Inhet algemeen was sprakevan
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eenregelmatige toenemingvandearealenbetoeldmet de onder een"bepaalde garantieregeling vallende produkten. Devoor degranen geldende
garantie-enstreefprijzenwerden overhot algemeen ruim gerealiseerd.
Deaardappelprijzenstegenvaneennormaal niveautotvoordienongekendehoogte,zodat deRegeringmaatregelen moest treffen

Rundveehouderij
a. Zuivel
In 1961heeft de stijgingvan demelkproduktie zichvoortgezet,
zijhet inminderemate.Deexport liepterugbehalve dievangecondenseerde melk.Handhavingvanevenwicht tussenproduktie enafzetkon
slechtsmet grote financiële offers bereikt worden. Debotorexport
daalde aanmerkelijk (teruglopende export naarIC.S.G.-landen), terwijl
hetbinnenlandse verbruik iets toenam (prijsstabilisatie).Het overschotkonwordengeruimd inhetkadervanhetkoelhuisboterbeleid. Het
Produkt3chapvoor Zuivel hoeftmaatregelen genomen omdekaasexport te
stimuleren daardeuitvoer iets terugliep bijeentoenemende produktie
vanfabriekskaas. De produktievanmagere melkpoeder engecondenseerde
melknam toe,dievanniet-mageremelkpoederverminderde ten gevolge
van de concurrentie uit enigeE.E.G.-landen.Hetverbruikvanvolleen
gestandaardiseerde melkvertoonde eenverdere teruggangmet 2$ten
opzichte van 1960,terwijl hetverbruik van room endeoverige consumptiemelkproduktenresp.met7en 12$steeg (gecondenseerde melk
incl.koffiemelk 19$). Hetverbruikvanboterenkaas ismet resp 7
en6$'gestegen.
b. Rundvlees
De prijzenvankwaliteitsvleesbewogen zichopbevredigendniveau.
Minderekwaliteiten ondervondenenige druk doorverschuivingeninde
vraag entoegenomen invoer. De export vanrunderen waskleiner,van
kalveren groter (importbcperkendomaatregelenvan.Frankrijken Italië).
Deuitvoervankalfsvlees naar deDuitse Bondsrepubliek nambelangrijktoe.De tota]e.rundveestapelbreidde zichuitmet VVj.0^0 stules
(circa5$)«
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Varkenshouderij
Aanvankelijk waren deprijzen in 1961 hogerdanin 1960,na
september daalden zeechterwegens"beperkteafzetmogelijkhedenenzeer
groot aanbod. Debaconnoteringen inLondenbegonnen reeds in junite
dalen.Tengevolgevan demond-enklauwzeerexplosie isper 12december 1961.eenvervoersverbod afgekondigd enwerdendegrenzenvanBelgië,
Frankrijk enZwitserland geslotenvoor levendveeuitNederland. De
varkensstapel breidde zichvan december 1960tot december 1961 sterk
uit, nl. met öfo. Deuitkomsten gedurende deeerste achtmaandenwaren
belangrijk gunstiger dan de overeenkomstige periode van 1960.In 1962
nam het aanbodbelangrijk toe,indeherfst iseenteruggang te verwachten.
Pluimveehouderij_
De eierproduktie was groter tengevolgevande sterkeproduktietoeneming indetweedehelftvanhet jaar.Dooreensoortgelijkverschijnsel indeDuitse Bondsrepubliek daaldende prijzen totf«8,-per
100stuks.Tochnam deBondsrepubliek &ôfovan deNederlandse export
voorhaarrekening (in 1960 &6fo). In 196.2iseenaantal maatregelen
genomen ter ondersteuningvanhet prijspeil inverbandmet deDuitse
minimuminvoerprijs. Deproduktie van slachtkippen waslager,de export
hoger (8^). DeBondsrepubliek nam 89$af (i960; 83^), Hot Nederlandse
aandeel indeWestduitse markt liepmet4/oterugtot 31/S(concurrentie
van de V.S.). Detotale exportwaarde daaldevanf.156,9miljoen in 1960
totf.150miljoen in1961.
Groenteteelt
De produktie nam in 1961 toemet Qfoten opzichtevan 1960;de
additionele produktie werd grotendeels uitgevoerd.Het prijsniveauwas
matigvoor grovere groenten,goedvoorfijnere produkten.Vooral in
1962liepen deprijzen (b.v.vankool)sterkop.
OpgrondvanhetBesluitErkenningen Groenteteelt (-]—4—'62)is
thansvoor deteeltvan groentenvoor deverse markt (met uitzondering
van sluitkool)slechts eenerkenningnodig.
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Door domatige appoloogst onvoortzettingvan dodalondo tondons
indeproduktievan peren,was do totale fruitproduktiematig (ca.5/°
minder dan in i960).Het prijspeil lagin 1961 aanzienlijkhogerdan
indovoorafgaande jaren.Mot ingangvan 1~4~'62wordvoor degehele
fruitteelt het stelselvan erkenningen envergunningen opgeheven.
Sierteelt
Produktie enafzet ontwikkelden zichzeer gunstigvoorde'bloementeelt (deuitvoerwaarde steegmot 13^)> gunstigvoor do"boomteeltsector (deuitvoerwaarde steegmet3^)enminder gunstigvoor dobloembollensector (deuitvoerwaarde daaldemot3/oondankshogere prijzen).
Eetbeleid van deproduktschappentenaanzienvan detceltvcrgunningen
vertoont,totvoldoening vandeminister,eenwat ruimer standpunt
danvoorheen.
1)
3.Demarkt-enprijspolitiekin delandbouw
Desituatie ten aanzienvan deverschillende produktonisthans
alsvolgt.
1)Indeze paragraafwordenenkele begrippengebezigd die essentieel
zijnvoorhetE.E.G.-beleid. Zo zullenuitvoerigwordenbehandeld in
eenE.E.G.-nota die ophet ogenblik door deafdeling AlgemeenEconomisch Ondorzook wordt geproduceerd. Inde'zenota zijn opdebetrok-'
kenplaatsenalvastkorte omschrijvingenopgenomen.DeEuropese
Economische Gemeenschap (E.E.G.)kwnm 25maart 1957 "totstand toen
dedelegatieleiders vando zeslandenvan "KleinEuropa" (Benelux,
Duitse Bondsrepubliek, Frankrijk enItalië)teRome hetoprichtingsverdrag tekenden. DeE.E.G. zal eeneconomische unio zijnsonderling-:invoerrechten enkwantitatieve restricties maken plaatsvooreen
vrijvorkeervan goederen endiensten;er zal eengemeenschappelijk
buitontarief zijnwaarvan deinkomstenvolgens eentevorenvastgestelde formule zullenwordenverdeeld.Tenslotte zalereenvrij
verkoervanproduktiefactorenendiensten zijnenwordt doeconomische en sociale politiek geharmoniseerd. Sinds 30 juli 1962iser
eengemeenschappelijklandbouwbeleid voorgranenenveredelingsproducten,opgrond waarvan gedurende eenuiterlijk in 1970eindigende
overgangsperiode eenafnemende isolatie van de internemarktenvan
delidstaten,uitsluitend doormiddel van heffingen aande grens,de
weg opensteltvooreenbepaalduniform prijsniveau binnenhetE.EGgebiedvoor debetrokken agrarische Produkten.Voor groentenon
fruit zullenkwaliteitsnormen de (toenemende)matevanvrijeverhandelbaarheid hinnen doEuromarkt bepalen."Voorzuivelprodukton
wordt in deloopvan 1963eenverordeningverwacht.
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Hot marktordenendbeleid bestaat voorde oogst 1962uit devolgendeelementeni
?\
a. de richtprijs

v/elkegeldtbij deaanvangvanhotverkoopsei-

zoen (1—7—'62)j isvastgesteld opf.33?30per 100kgEuropose
standaardkwaliteit5
b. hieruit isafgeleid eendrempelprijs

vanf.33j30voorde

maand juli 1962welke prijsmaandelijksverhoogd aalworden
metf.0,35P e r 100kgtot dat inapril 1963een drempelprijs
wordtbereikt vanf.36,455
o.bijinvoeruit derde landen (niet-lidstaton)is devolgende
heffingvankracht;drempelprijsminus c.i.f.-prijs vandie
soort tarwewelke opdewereldmarkt het goedkoopst kanworden
aangekocht(vastgestelddoorEuropese Commissie

.Dezehef-

fingkanvooraf worden gefixeerdwaarbijdaneenfixatiopremie
komt (eventueelmet oenextrabedrag)inverbandmet termijnleveringenj
d.bijinvoeruit lidstatenmet eenlagerprijspeil danonsland
isdeheffingï drempelprijsverminderdmetf.0,36per 100kg,
minus "prijsfranco grens".Bijinvoeruit lidstatenmoteen
hogerprijspeil isdeheffing gelijk aandie bij invoervan
derde landenminusf.0,36. Deheffingen'bijinvoeruitlidstatenkunnenniet v/ordengefixeerd^

2)HetEuropese graanbeleidverplichtNederlandvoor zachte tarwe een
richtprijsvast te stellen.Deze richtprijs isafgeleidvan gegevens
omtrent het grootstenationale tekortgebiedj ze iseengemiddelde
prijs diedient-om de producenteneenredelijke levensstandaard te
waarborgenendie dooverheid zogoedmogelijk inhotbetrokken jaar
poogt tebenaderen. Afwijkingennaarbeneden ennaarboven zijnmogelijk.
3)Dedrempelprijs istevergelijkenmet eenminimumimportprijs,on
dient omteverhinderen dat deinnoot 2toegelichte richtprijsin
gevaarkomt.Ze isgelijk aanderichtprijsinhetgrootste nationale
tekortgebiedverminderd met detransportkostenvanhet invoerpunt tot
dittokortgebied.
4)DeEuropese Commissie,hetvoorbereidende onuitvoerende orgaanvan
deE.E.G., issamengesteld uitnegen ledendie ingemeenschappelijk
overleg doordelidstaten zijnbenoemd opgrondvanhunervaringen
deskundigheid, waarbijdehoogste eisenv/ordengesteld aanhunonafhankelijkheid. Devoorzitter, prof.W.Hallstein,wordt bijgestaan
door drievice-voorzitters. Eenhiervan isdeNederlander
dr. S.Mansholt.
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o.doinlandse tarwekanaanhutVoedselvoorzieningsIn-onVerkoopbureau (V.I.B.)torovjrnamowordenaangeboden tegenf 31,por 100kg tarwe mot oenvochtgohaltovan 17A'*Dozeprijs,do
interventieprijs, ligt 'J'p"bonodenderichtprijs^
f. om schoksgewijzeverhogingenvan"broodprijzentegentegaan,
zal gebruik worden gemaakt van derestitutiemogelijkhoidvan
eongedeeltevan doheffingen? over allena 30juli 1962voor
consumptiedoeleinden vermalen tarwe zaleenrestitutie worden
verstrekt van.-i;x13/l5xck-1gemiddelde heffing tenopzichte van
derde landen.Vóór 1april 1963zal deEaadvanMinisters van
deE.E.G. domaatregelenvaststellenvoor deoogst 1963»
3.2.Voedergranen_
Hetmarktordenend"beleid"bestaatvoor deoogst 1962uit devolgende elementen;
a. devastgestelde richtprijzen zijns f.28,65p.100kgvoorgerst
f.25,15p.100kgvoor.rogge
"b.dehierop gebaseerde drempolprijzenzijns gerst f.28,-p.100kg
haverf.26,75"

" "

rogge f.24,50"

» "

c.voor deuitheemsevoodorgranen zullen dehoffingenwordengo5)Eenvan de consequentiesvanhotNederlandse lidmaatschapvande
E.E.G. is,dat deNederlandse Regering eeninterventieprijsmoet
vaststellen,Deze prijskan ongeveer 5à 10;TTenljdende'"'richtprijs
liggen.De interventieprijsbedoelt eenbodem indemarkttoeleggen
waarboneden demarktprijs nietmag dalen.Gedurende het gehele
jaarkan doboertogendo interventieprijs inleverenbijhetnationale interventiebureau,inNederland hetVoedselvoorzienings In-on
Verkoopbureau (V I.B.). Deoverheid isverplicht deze aanbiedingen
tegen de interventieprijs aan tekopen.Demarktprijs kandus
fluctueren tussen de richtprijs,die zelfniet geheelvast behoeft
te zijn,endo interventieprijs.Hot bureaumagookverkopen,maar
dan zodanig,dat de richtprijs niet ingevaar wordt gebracht.
6)Eaadvan_M_inis_ters,hethoogste gezagsorgaanvan de inst;llingenvan
d~e"EuropeseGemeenschap, issamengesteld uitvertegenwoordigers van
de zeslidstaten.Elk landbenoemt o\5nvertegenwoordiger. DeDaad
hooft eenpolitiek-oconomisch coördinerende functie oa Isdaartoe
uitgerust met beslissingsbevoegdheid terzakevan allebelangrijke
aange1egenhedon.
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basuord opdevolgende dr^mpolprijzons maïsf.25j50p. 100kg
sorghums f.24,75 "

" "

milletf.24,25."

" "

d.hoffingen onfixatiesals"bijtarwes,
o. goon interventiemaatregelen;
f. toeslagvoorvoodergranen opdo lichte gronden?f.175s~P u r ha.
;Voor ''napril 1963zal do"RaadvanMinisters vandoE.EG do
maatregelenvaststellenvoor do oogst 1963.
3.3. Zotmoolsector
Hetmarktordonendbeleid inde zotmoolsector isvoorNederland
inhoofdzaak actueel inverband mot deverbouwvanfabrioksaardappelen.
Hot isalsvolgt geregeld;
•1. deprijsvan alle importmaïszal worden opgetrokkentotoen
waarde vanf.25?50l
2. doimport vanmaïszotmool enaardappelzetmeel wordtvan30
juli 1962afbelastmet oenheffingbestaande uit twee elomentons
a. óonvariabel element; eenheffing por 100kgverwerkt produktwelke gelijk isaandie op 161kgmaïs;
b. eenvast elements ounheffing per 100kgwelke gelijk isaan
hetbedrag datvoortvloeit uit detoepassing opeonbasiswaarde vanf.40,50van do op21 april 1962vankracht zijnde
binnen-enbuitontariovun indeverschillende lidstaten.
Inhet intercommunautaire handelsverkeerwordt ditvaste
element met 2/15 P Q r jaarverlaagd:;inhet handelsverkeer
met derde landenwordt dit geleidelijk verlaagd,tot oenbedragvanf.6,10per 100kgverwerkt produkt;
3- bijexportvanmaïszotmeel onaardappelzetmeelnaarderdelandenmageenrestitutie wordenverleend por 100kg zetmeelgelijk aandogeldende restitutie van 161kgmaïs Domogelijkheidbestaat, dat doEuropese Commissie,naraadplegingvanhot
"ComitovanBehoorvoorGranen",toestemming geeft toteen
hogere restituties
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4."bijuitvoeruit lidstatendie het recht hotbonoonheffing
toe tepassen opde invoervanmaïsuit de invoerende lidstaat,magper 100kg zetmeel eenuitvoerrestitutie worden
gegeven gelijkaande geldende heffing op 161kgmaïs,verminderdmethet forfaitaire bedrag;
5- erbestaat demogelijkheid tothotverlenenvaneenverwerkingstoeslagopindustriomaïs,vanwelke mogelijkheidNederland geen gebruikmaakt.Omtevoorkomen, dat gedurendede
overgangsperiode de concurrentieverhoudingen wordenscheefgetrokken,iseengrensvastgesteld voorde totaal teverlenen directe enindirecte steun. Dezemagnl-.niet groter zijn
dandeinhet seizoen 196"l/62verstrekte steunminus doinvloedvan deverhogingvan deindustriemaïsprijs sindsdat
jaar opdeprijsvanhetmaïszctmeel.
.4. Suikerbieten
Hiervoor heeft do.Europese Commissie 210ggeen ontwerpverordening
bijdeRaadvanMinistersvan deE.E.G. ingediend.Het nationalebeleidwordt voortgezet.
3•5•VarkonshouderiJ
Hetmarktordenendbeleidvoor dovarkenshouderijisalsvolgt
geregeld.
3.5-1.Invo-ruit derde landen_(nict-lidstaten)
3.5-1.1.Nederland
Bij invoerinHedorlanduit derde landen (niet-lidstaten)moet
eenzg.externe heffing worden toegepast Deze heffing is opgebouwd
uit devolgende elementen?
a. deinvloed opdekostprijsvanhetverschil indevoedorkostendatvoortvloeit uithetverschil tussen de-prijzenvan
voedergranen opdewereldmarkt endeprijs inde lidstaatmet
7)
de laagste referentieprijs {' voorvarkens (ik.ierl-nd),het
zg.voodorgra.aneloment.De graanconversie bedra:-t 4,2kg
graan perkg geslacht gewicht.Deberekening is aldus?
paalde
periode (deis
rei'
erentieperic
de)gegoldenhebbende
marktprijs.
7)De
referentieprijs
gelijk
aandegemiddelde,
gedurende
eenbe1635
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4»2x (kosten graanpakkot inNederland -idemwereldmarkt +graanontlndingskosteninNederland "bijaanvourvan dowereldmarkt)5
"b.eonvast (zg.preforontiool)element als c/van
dogemiddelde aan3
"bodsprijzenwaartegen invoer inde gemeenschap gedurende het aande
inwerkingtreding vanhethoffingonstelsolvoorafgaande jaarheeft
plaatsgehad. Dit element wordt ook aangeduid alsforfaitair"bedrag
'Nahot eerste jaar,waarvoorhet percentage op2isgesteld,wordt
het genomenvan degedurende het voorafgaande jaar gegolden hebbende
externe sluisprijs(ziohieronder).Het percentage stijgt jaarlijks,
tot aanhet einde van de overgangsperiode (l970)s ü ^ waardevan
7 zal zijn"bereikt.
DeNederlandse heffing"bedraagtf.17,47 P.^r100kglevendgewicht enf.22,72por 100kg geslacht gewicht.
Toneindemarktverstoringen, door aanbiedingen tegen abnormaal
lage prijzen,tevoorkomen,magNederland uit derde landen levende
engeslachte varkens slechts invoeren tegen oen (vooralle lidstaten
uniforme)minimumimportprijs,deexterne sluisprijs. Deze"berustop
het wereldmarktprijspeilvoorvoedergranen en opeenvoordeuitvoerende derde landen representatieve graanconversie. Deexterne sluisprijsToedraagtf.151520per 1-00kg levendgewicht enf.196,48per
100kg geslacht gewicht.Indienwordt aangeboden "beneden deze prijzen
moet Nederland eenaanvullende heffingtoepassen gelijk aanLetverschil tussen deaanbodsprijs franco grens endeexterne sluisprijs.
3-5-1-2.Andere lidstaten
Bijinvoeruit derde landen geldenalle hierboven
lingen

genoemde

rege-

(externe heffing, eventuele aanvullende heffing inverbandmet

deexterne sluisprijs), dochLovendjenwordt eenheffing opgelegdgelijkaan de onder 3«5«2.vermelde interne heffingvan de invoerende
lidstaat ten opzichte vanNederland.
Voorbeeld; indien deDuitse Bondsrepubliek geslachte varkensuit
derde landenwil invoeren,"bedraagtdeheffing per 100kgsf.80,65
(interne heffingDuitse Bondsrepubliek -Nederland)+f.22,72
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(externe heffingNederland -derde landen inclusief het forfaitaire
"bedrag)=f.103,37 >waarbij deaanbodsprijs eventueel eerst doormiddelvan eenaanvullende heffingwordt opgetrokken tot deexterne
sluisprijs;f.196,4-8.
3.5«2Intercommunautaireverkeer
•

• * " " « « " " ' t »

«

-

•

•

•

*

Er gelden interneJ^effingendie zijnopgebouwd uit devolgende
elementen?
a. eenvoedergraanelement opbasis van devoor de gemeenschap
uniforme graanconversie (4,2kg graan perkg geslacht gewicht),
van eenvoor elke lidstaat vastgestelde voedersamenstelling
enmet de inelke lidstaat geconstateerde groothandelsverkoopprijaenvoorvoedergranenj
b'.eenrestelement- hetverschil tussen dereferentieprijaenin
de invoerende enuitvoerende lidstaatvoorvarkens,minushet
ondera.genoemde5 voor deeerste maalvastgesteldvoedergraanelement.
Element a.wordt afgebroken overeenkomstig degraanprijstoenaderingindeE.E.G., elementb.met 2/l5?erjaar.
Bij invoeruitNederland passen de andere lidstaten devolgende
heffingen toe (guldens per 100kg).
Levendgewic :ht

Geslacht gewicht

Luxemburg

80,59

104,80

Duitse Bondsrepubliek

62,02

Italië

38,85

80,65
50,52

Frankrijk

26,24

34,12

Belgig

19,41

23,94

Bijinvoeruit andere E.E.G.-landenpastNederland slechtsten
opzichtevan Italië eenheffing toe (reep.f.4,1Ö enf.5,44).
Tenslottekent iedere lidstaat eeninterne sluisprijsdieals
volgt isopgebouwd?
a.de (uniforme)externe sluisprijs;
b.hetvoedergraanelement Nederland -wereldmarkt ^3.5.1.1• onder a);
c. deinterne heffingvan debetrokken lidstaat ten opzichte van
Nederland.
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Voorbeelds deintarne sluisprijsvan de DuitseBondsrepubliekvoor
geslachtevarkens bedraagt per 100kg? (a)f.196,48+("b) 'f'.18,14
(nl. de externe heffingvanNederland ten opzichte vanderde landenexclusief het forfaitaire "bedragf.22,72-f.4,58;clanresteert hetvoedergraanelement uit deexterne heffing)s + (c)f.80,65-f*^95»27Onder 3•5*1•2. isaangetoond, dat de Duitse Bondsrepubliek geslachtevarkensuit derde landenmaginvoerentegenf.196,48 Hetgeringeverschil tussen"beideminimuminvoerprijzen (f4,58)>rordtdusgevormd doorhetpreferentiële element,het forfaitaire"bedrag.
Restituties
Indien een lidstaat eenheffing ten opzichtevan eenandere lidstaat toepast,magbijuitvoernaar die lidstaat oen"bedragwordengerestitueerd dat gelijk,isaans
a. do interne heffing ten opzichtevanNederland;
"b.hetvoodergraanelementNederland -Iv'ereldmarkt_(dusNederland',s
externe heffing excl.het forfaitaire "bedrag).
Doinvoerende lidstaatmag daneenheffing opleggen gelijk aandie
ton opzichtevanderdelanden exclusief het forfaitaire"bedrag.
Hot voorgaande geldt alleenvoor levende engeslachte varkens. Toepassing opde onderdelenvleeswaren en"bereidingengaat op3-12-'62in.
3.5«3«Export"naar dorde_landen
Bijexportnaar derde landenmageenrestitutie wordenverstrekt
dieis opgebouwduit devolgende elementen?
1.de invloed opdevoederkosten vanhetverschil tussendevoedergraanprijzen inhet exportland enopdex/ereldmarkt^
9

eenextrabedragvast te stdien door deeuropese Commissievia
deprocedurevanhetBeheerscomitévoorvarkensvlees

8)DetaakvandeBeheerscomité's (Comités deGestion)beperkt ^ich
nagenoeg geheel tot dievanadviesorganen.
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3.6. Pluimveehouderij
Het marktordenend beleid voor de'Pluimveehouderijis alsvolgt
geregeld»
3-6.1. Eieren
3-6.1-1..Invoeruit derde landen
Bijinvoeruitderde landenwordt eenheffing-toegepast die isopgebouwduit devolgende elementen?
a. deinvloed cpdekostprijs vanhetverschil indevoederkosten
datvoortvloeit uit hot verschil tussen deprijzenvanvoedergranenopdewereldmarkt ende prijs indebetrokkenlidstaat5
. b.de invloedvanhet tijdenshet jaar 1962ten opzichtevanander-re lidstaten geldende douanerecht, Dit element wordtverminderdmet 2/15perjaar;
c.eenpreferentieel element dat isbedoeld omdeE.11.G«-landen
een zekere voorkeur tegeven opeikaarsmarkten. Inhet eerste
jaarbedraagt dit element 2%vande gemiddelde invoerwaarde van
Produktenuit derde landenin de gemeenschap.Het-stijgtgeleidelijk tot7^0aanhet eindevan de overgangsperiode (1970).
Nederland heftten opzichte van derde landenf..28,71 per 100kg
eieren in de-schaal,de Duitse Bondsrepubliek f.68,82.
Ten eindemarktverstoringen door aanbiedingen tegenabnormaal lage
prijzentevoorkomen,kunnen delidstaten slechtsuit derde landeninvoeren tegeneenuniforme minimuminvoerprijs (desluisprijs) Dezois
vastgesteld opC,5025 4.E.G-rekeneenheder.off.1,82 perkg-<eiereninde
schaal (ca. 10,5cent perei).Bijaanbiedingen beneden desluisnrijs
wordt deheffingverhoogdmet hetverschil tussen aanbodnrijsfrancogrensensluisprijs.
Voorbeeld. DeDuitse Bondsrepubliek mag dus geeneierenuit derde
landen invoeienbeneden,eenprijsvanf.1,82+f.0,69=f.2,51 perkg.
3.6.1.2..Intercommunautair verkeer
Bijinvoer uitlidstaten fuldt gedurende de overgangsperiode (tot
I970)eenheffing dieisopgebouwduit devolgendeelemenxt-ns
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a. de invloed cpdevoederkostenvan het prijsverschil tussende
vcedergranen inde invoerende endeuitvoerende lidstaat;
b. de invloedvanhet tijdenshet jaar 1962tenopzichte vanandere lidstatengeldende douanerecht ophet gemiddelde vande
prijzenfranco-grens in 1961.Dit element wordtverminderd met
2/15perjaar.
De heffingen ten opzichtevanNederland bedragen per 100kgeieren
inde schaals
Frankrijk

f.82,07 (hijna5entperei) (1-10-62tot
31-1-63;in
fehr.-f963-'
f.6,84)

Duitse Bondsrepubliek"47,68(bijna3 "
Luxemburg

"37,39 (ruim 2 "

"
"

België

»23,53 (bijna 1';" "

Italië

" 9,85 (ca.

->"

;i

")
:;

)

;

')

;!

)

Nederland heft por 100kg eieren inde schaal bijinvoeruit
België, deDuitse Bondsrepubliek,
Luxemburg enFrankrijk f. 9,85 (ca, s cent perei)
Italië

"16,83 (ca 1cent perei)

Derestitutieregeling isgelijk aandievermeld onderNo. 3.52.
Het beurokkenBeheerscomité*isdatvoor Slachtpluimvee enEieren.Het
iséditerookmogelijk eenrestitutie toverstrekken die overeenkomt
mot deinvloedvanhet prijsverschil tussen devoedergranen in deuitvoerende ende invoerende lidstaat. Deze restitutie magniet hogerzijn
danhetbeschermende element induheffingvanhet invoerende land.
3.6.2. SIachtpluimvee
Inhet algemeen zijn deheffingen opgebouwduit dezelfde elementen
als die onder 3.-6.1.zijngenoemd.Nederland heft" tenopzichtevan derde landenf.42,25per 100kg,
deDuitse Bondsrepubliek f.77j21.
Voor slachtkippen en slaclrtkuikenS'(panklaar)'i's"'dosluisprijs
vastgesteld opf.2,66perkg.
Voorbeeld. Duitse Bondsrepubliek mag dus geenpanklare slachtkippen
enslachtkuikens uit derde landen invoerenbeneden een prijsvanf 2,66
+f.0,77 =f-3,43perkg.
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"Deheffingen tenopzichtevanNederland bedragen per 100kg
'DuitseBondsrepubliek

f.57527.

Frankrijk

"55,28

Luxemburg

"38?84

België

"26,75

Italië

"15,96

Nederland heft per 100kgbijinvoeruit andere lidstaten
f.15,96totf.29,03.
3-7Zuivelsector
Ophet ogenblik dat dezenotawerd samengesteld,maakte de ontwerp zuivelverordena.ngvan deeuropese Commissie onderwerpvanbehandelinguit in deRaadvanMinisters van deE.E.G.Aangezien geblekenis,
dat indevoorbereidende fase geen overwegende bezwarenbij delidstatenzijngerezentegendoinhoudvangenoemdeverordening, isinNederlandvoorhetmelkprijsjaar 1962/63 eengewijzigde opzet gekozendie
reeds.ingrote lijnenaansluit aanhetdoor deEuropese Commissiegeprojecteerde zuivelbeleid.Hiéidoor zal devoorNederlandnoodzakelijke
aanpassing geleidelijk ensoepelkunnenverlopen.Aanvankelijk isverondersteld, dat deE.E.G.-zuivelverordeningwel op 1april 1963van
kracht zoukunnenworden.Thanswordt rekening gehoudenmet demogelijkheid dat dit tijdstipwellicht naar 1november 1963zalmoeten
wordenverscheven.

Het nieuwe Nederlandse garantiebeleid voermelkkent eenrichtprijs
voor allemelkvanf.27,-per 100kgmelkmet 3,7/'vet.Nogmaals zij
erhierdenadruk opgevestigd, dathethier eenna te strevengemid9/1

deldeproducentenprijsaf-boerderijbetreft Dekwantitatieve restrictie
isdus opgeheven. Denieuwe richtprijs ligt eenguldenhoger dandetotale gemiddelde opbrongstprijs die demelkveehouders voorhetmelkprijsjaar 1961/62ontvangen.
9)Vanhetmelkprijsjaarnov.1957/'nov.1958t/m nov.1961/ncv.196'2'golden
garantieprijzenvooroendeel van de doormelkveenoua:rsaan zuivolbedrijvenafgeleverde melk.Aangezien demelkveehouders ingenoemde
jarenin toiaalmeermelk afleverden dande gegarandeerdehoeve;lheid,
was defeitelijke garantieprijs dienovereenkomstig Jager. Doormiddel
van het thans opgeheven garantiepr^j»beleid garandeerde deNederlandse
overheid demelkveehouderijeenredelijkminimuminkomen.
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Leze richtprijs zalv/ordennagestreefd mot dovolgendemiddelen?
1.dovorrokonprijs (zie detoelichtinghieronder)van consumptiemolk(Produkten).
Leze isvastgesteld opf'.30,65por 100kgmot 3,7'/vet(vcrig
melkprijsjaarf.29<>40).lietverschil isdusf.1s25;aangenomen
is, dat inde oudeboloidsopzotvoor eenverhogingvan deopbrengstvan allemelkmet ".1,- per 100kg eenverhogingvande
garantieprijsvoorhetvoormalige gegarandeerdekwantummet
f.1,25 por 100kgnoodzakelijk zou zijngeveest.
2.Een opdehoogste opbrengst gerichtmarktordenendbeleidvoorde
totzuivelproduktcnverwerkte industriemolk.
3-Eenvoorafvastgestelde toeslag per 100kgindustrieel verwerkte
melk (tot enmethetmelkprijsjaar 1961/62word-de garantietoeslagachterafbepaald ter overbruggingvanhetverschiltus. sengemiddelde netto-opbrengstprijs (zie toelichting)incl de
uitkeringvanhet Zuivolfonds (toelichting)ende over alle aan
zuivclbedrijvenafgeleverdemelk omgeslagen garantieprijs).
Letoeslag per 100kg industrieelverwerkte melk isgebaseerd op
eenbij deverwerking vandezemelktebereiken opbrengst vanf,18,85
per 100kg (in 1961/£2was deze opbrengst f.l8,75)énisvastgesteld op
f.6,30.
Volgens de door deMinistervanLandbouw enVisserijbijdeTvoede
Kanur ingediende "Notainzakehetmelkprijsbelcid 1962/l963"iser,wat
debasisgegevens voorhetmelkprijsbelcidbetreft,sprakevan eenaccentverleggingvanvoorgecalculeerdekostprijzen perproduktnaarvoorcalculaties metbetrekking tot derentabiliteitvan deverschillende
typenlandbouwbedrijven.Het beleid is gebaseerd opdeontwikkelingvan
dekostprijs vanmelkgedurende de jaren 1957/58totenmet 196l/62
(nacalculatie)eneenvoorcalculatie van debedrijfsuitkomsten1962/63
indeweide-enzandgebieden.
Naarhet inzicht vandeministerbiedt denieuwe beL.idsopzet,
vergelekenmethet oude garantiesysteem, belangrijkevoordelen.
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Deverantwoordelijkheidvanhotbedrijfslevenkomtheter tothaar
recht. Bijdevroegere 'beslissingeninzake.hetniveauvan deinloveringsprijzon,het verstrekkenvan exportsubsidies enhotkoelhuisboterbeleid,
hadden dehedrijfstak endebedrijfsgenoten zelfslechts oenbeperktdirect financieel belang.
Debeloidsopzetvergemakkelijkt een aanpassing aanhetgeprojecteerdeE.E.G.-zuivelbeleid.
Er zal eengrotere zekerheid vooraf ontstaanmetbetrokkingtotde
tenlaste vanhot Landbouw-Egalisatiefondsaandomelkveehouderijte
verstrekken overheidsbijdragen,hetgeen oenverantwoord budgettairbeleidvergemakkelijkt.
aldusdeministeriële nota. Opgemerkt zij,dat dunieuwe regeling
ook eenaandeel inhetmarktrisico van demelkveehouderijinhoudt.ï/ord
nl.voorheenhet bedrag datvoorhet optrekkenvan demelkprijs nodig
was,bepaald doorhetverschil tussengemiddeldenetto-opbrengstprijsen
garantieprijs(dezelaatste gecorrigeerd voor detotalehoeveelheid afgeleverde melk), thans iser sprakevaneenvaste toeslag, zodat het zowel
mogelijk is datdorichtprijs wordt overschreden danwel dat dezeniet
wordt gehaald.Bepalende factoren bijhotvaststellenvan derichtprijs
warenni.s
a. dehoeveelheid consumptiemelk;
b. dehoeveelheid industriemelkj•
c. deprijsvan deindustriemelk:;'
d. deprijsvar.de consumptiemolk.
Dofactoren a,b en owarenramingen,slechts d.hieldnauwverbandmet de (gefixeerde)verrekenprijs.
Ter.toelichting
Tot dusver isvoor alle calculaties kennisvan do gemiddeldenettoopbrengstprijszeerbelangrijk geweest Met het berekenenvan dezegrootheid isdo Zuivelwaardeco m i ssievanhet Produktschap__vo_orZuivel (pz)beleßt.
Do regeringmoet deuitkomsten van der,eberekeningen goedkeuren.Erwordt
uitgegaanvan degemiddelde bruto-epbrmgstprijs, die afhangt van deverkoopprijzen voerc'onsumptiüiiiülk(Produkten)endemarktorijs voorindustriooleprodukton. Dozegemideeldebruto-opbrengstprijswordt verminderdmet
163O>
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dûkostenfactorenzoals aanvoer-,vorworkin^s-unverpakkingskoston,
zodatuiteindelijkdo gemiddelde notto-opbrungstprijsresulteert.Deze
netto-opbrengstprijswordtverhoogdmot douitkoringuithutZuivulfonds (ziohieronder).
Hut LandbouwEgalisatiefonds (L.E.F.)hutaalt namens du overheidde
toeslag'unuit diehet inkomenvandemelkvouhoudersmoetenverhogentot
oenredelijk geacht peil. Tot enmot hetmelkprijsjaar 1961/62waser
sprakevangarantietoeslagcnin devormvanvoorschotteneneennahotaling tsroverbruggingvanhetverschil tussen debor^kundo gemiddulde
netto-ophrengst incl. deuitkeringvanhet Zuivelfonds endegarantieprijs omgeslagen overalle aando zuivelbedrijvonafgeleverdemelk.
Thansbetaalt hotL.E F.uit doSchatkist eunvaste touslag.
Vorrekonprijs
Consumpt.iömulken consumptiomelkproduktenbrungen inrloderlandeen
.vasteprijs op,devorrekonprijs. Dogedachte achterduvurr-ukenprijs
isgeweest,dat consumptiemelk(produkten)inonslandeenprijskan
(kunnon)opbrengen dioallekostunpluseunzekerewinstmarge voordo
melkveehouderskan dekken.Het staatderegeringechtervrijindezoeen
volstrekt onafhankelijk standpunt intenemen.Devorrekonprijsdientalc
uitgangspunt voor dovormingvan du consumptiemelkprijzenvoor doeonsumontuninhetbinnenland. Onder hetvorrekonprijsstelselvallens
a.volle consumptiemelk (ïToord-Buvoland), consumpticnolkmet 3,75^
Ye"ts gestandaardiseerde melk (3/ovet), ondurmolk onkarnemelk?
b. de zg.consumptiomclkprodtiktonzoals pappen,vla'sonyoghurt
dieuit deonder a. genoemde molksoortunwordun-bereid,alsmede
molkverwerkt tot zg. speciaalProduktenentotconsumptie-ijs;
10)
11)
c.room ,gecon
densourdemelk inverpakkingen tot25'kg
\ nietmagermelkpoeder.

10)Tu onderscheidonzijn;halfroom (lO^vut), koffieroom (20^vut)on
slagroom (4-0/^vet).
11)InNederland maaktmot name opgangdo ongosuikerdo gecondenseerde
mclks koffiernelk (8à 9'f-vet).
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Basis(interventie-)prijs, zuivelv/aarde (toeslag)
Ten einde eenbetrekkelijke rust indeproduktiesectorenvoor
consumptiemelk(produkten)enindustrieprodukten teverzekeren(de melk
inlaatstgenoemde sectorverwerkt,brengt opdevrijemarkt aanzienlijk
r.inderop),iseentweetal maatregelen getroffen;
1.ergeldt eenminimumopbrengstprijsdie elkzuivelbedrijfonder
alle omstandigheden voor zijnproduktenverkrijgt, debasisprijs (indetoekomst interventieprijs geheten). Deze isafgestemd ophet prijsniveauv/aartegen de overheid steedsbereid is
boter enmagermelkpoeder,eventueel kaas,uit demarkt tenemen
(inIC.E.G,-verband zal dezemogelijkheid inhet algemeenwaarschijnlijk alleenvoorboter bestaan). Dit ismogelijk doorin...;•leveringbijeeninterventiebureau,inFederlandhetVoedselvoorzienings-In-enVerkoopbureau (V.I.B.). Hetverschil tussenverrekenprijs enbasisprijs moethet consumptiemelkbedrijf
inhet Zuivelfonds (ziehieronder)storten;
2. indien de zuivelwaarde vande tot industrieprodukten verwerkte
melkhoger isdandebasis(i.nterventie)prijs,ontvangt hetconsumptiemelkbedrijfhetverschil tussendewerkelijke opbrengst
van deindustrieprodukten endebasisprijs indevorm vaneen
£uivelwaardetoeslag.Teneinde dewintermelkvoorziening voorde
consumptiemelksector veiligte stellen,wordt gekozen tussendo
zg.kaaswaarde of de gemiddelde waardevan de industriële suive1produkten incl.kaas.
e

^ ^ Zuivelfonds isingesteld doorhet zuivelbedrijfslevenenheeft
alsdoelhet financierenvanmarktordenendemaatregelen.
Inkomsten vanhetFonds zijns
1.heffingen op;
a. alle doormelkveehouders aanzuivelbedrijven afgeleverde melk
enroom; filledoorboerenkaasproducenten bereide kaas; door
melkveehouders rechtstreeks of via slijtexsOTJÏïoord-I^eveland
in consumptie gebrachtevolle melk (deze heffingen liggenal
verschillende jareninde ordevan grootte van0,20 oent);
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ID. consumptiemelk ter groottevanhetverschil tussenverrehenprijs enbasis(interventie)prijs (zie hiervoor);
c. deafzetvanmelk-enzuivelproclukten.
Uitgaven vanhet Fonds zijn;
1.zuivelwaardetoeslagen (zie hiervoor);
2. toeslagen opde afzetvanmelk-enzuivelprodukten;
3.verliezenvanhetV.I.B..opdehijdit"bureauingeleverde Produkten.
Indien de inkomsten groter zijndandeuitgaven,wordt hetverschil
uitgekeerdaande contrihuanten (demelkveehouders).Hierdoor wordt degemiddeldenetto-opbrengstprijs verhoogd.
Dogeldelijke"beloningdie demelkveehouder ontvangt, isalsvolgt
opgebouwd?
1.'-uitbetalingdoorhet zuivelbedrijfs de zg. industriawaarde (mede
bepalende factoren;vetgehalte,eiwitgehalte, bacteriologische
kwaliteit').Aftrekporsten;verwerkingskostenvanhet zuivelbedrijf
(incl. afschrijving enwinst); ca 3tot 4?5cent aanvoerkosten,
zuivelfondsheffing;0,20 cent ,melkcontrole.0.,08cent,heffing
Produktschapvoor Zuivels0,07 cent (o,m voor de collectieve propaganda endezuivelresearch)j
2. zuivelfondsuitkoringen (alsvoorschotten per '/ovet enperkgmelk,
ennabetalingen). De ordevangrootte heeft ca.2,5 -3>.5cent
bedragen;
3.vaste toeslag-uit het L>E.F.>5,3cent vex kgindustrieelverwerktemelk

4.Internationale aangelegenheden
4.1.Benelux
Debestuderingvan deharmonisatie vanhet brood-envoedorgraanbeleidwerdgestaakt.Er zal overleg inBeneluxverbandworden gepleegd over
dewijze waarop deE.E.G.-besluiten zullenmoetenwordenuitgevoerd;gestreefd zalwordennaar gemeenschappelijke standpuntenbinnen deBeheors12)
cimite'svan deE.E.G.Het Comité"vanMinisters
heeftbeslo'tende
12) Eon Beneluxcollege.Niet teverwarrenmet deRaadvanninistorsvan
deE.E.G.
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werkzaamheden inBeiieluxvcrbandmet"betrekkingtotdeEuropese structuurpolitiek enhet suikerbeleid; voor te zetten endevoorstellenvando
Europese Commissie met "betrekkingtot rundvlees en zuivelprodukten in
studie tenemen. Onderzocht wordt demogelijkheid debestaandevoorspronginlietonderlinge handelsverkeer inland-entuinbouwprodukten te
handhavenbinnenhetkadervan deE.EG.-verordeningen.
A.2. E.E.G.
• »•

Ophet tijdstipvanverdere parlementaire behandelingvan deNederlandse begrotingvan landbouw onvisserij zal wellicht reeds enig"inzicht
zijnverkregen inde praktische toepassingvan detot standgekomenregelingenbetreffende het gemeenschappelijk landbouwbeleid endeconsequentiesdaarvan.
DeEuropese Commissiehoeft aandeRaadvanMinistorsvan deE..E.G.
ontwerpvoorstellen ingediendbetreffende zuivel,rundvlees enrijst..De
hoofdlijnen ervanzijn;
1.voor zuivelprodukten komt oenheffingstolsel, dat zalirerdenaangepast eninhet intravorkoer zalworden afgebroken naarratovan
toenadering indo prijzen.Do lidstaat die zuivelprodukten invoert
uit eenandere lidstaat die•garantietoeslagen verstrekt;,moet aan
laatstbedoeld land dat deelvan deheffingen overeenkomend met dozegarantie-uitbetalingen restitueren.Marktinterventie zal uitsluitendvoorboter kunnen plaatshebben.. Consumptiemolk zalonderwerpvaneen afzonderlijk voorstel vormen*
2.voorrundvleeswordt een -voorlopig-nationaalverschil.''.enderichtprijsvoorgesteld te effectueren door oen sluisprijs.De
..••..-.

gemeenschappelijkemarktvoor dit produktmoet in1%'6zijnbereikt$
3.voorrijstwordt eenregelinganaloog aan degranen voorgesteld.
In 19^9moetdaneen gemeenschappelijke drompolprijsvoor deinvoeruit derde landen zijnbereikt.
Aanvragenvanb.^tVerenigdKoninkrijk, DenemarkenenIerland omto

mogentoetreden tot deE.E.G.,gaven aanleiding tot diepgaand overleg.De
onderhandelingenvan deE.E.G.mot hotV.K.moeten totrésultanthebben
geleidalvorensbesprekingen met andere landentorzake Kullenplaatshebben.
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4.3« Hot_VerenigdKoninkrijk
Van grootbeiang"bijdeonderhandelingenmet hetV.K. zijneventuele regelingenvoor deuitvoervanlandbouwproduktonuitCanada,
Australië enKieuw-Zeeland.Er zijnhoofdzakelijk drie vraagstukken
aande orde;
1.inhoudvan overgangsmaatregelen voordiverseprodukten;;
2. duurvan duregelingen^
3.mogelijkhedentot het.overgaan opwereldomvattende overeenkomsten.
De zesE.E.G.-landen zijn"bereiddenoodzaak te onderzoekennaar
overgangsregelingen per produkt, doch deze regelingenmoeten een dogrossio-element"bevattenonin 1970aflopen,i'ienishet or overeons,dat
opde lange duur alleenmondiale overeenkomsten bevredigend kunnenzijn.
Geziende producentoninkomons,de concurrentiepositie ende bcschermingsmogelijkhedenvan dehuidigeverordeningen, lijktgeenreden
aanwezigeenuitzonderingspositie aandeEngelse landbouwtoe testaan.
Overeenstemmingwerd bereikt overeen jaarlijks overzicht, enigermate
vergelijkbaarmethot "Annual review". DeEuropese Commissie zal,mede
opgrondvan gegevensvan delidstaten,een jaaroverzicht samenstellen.
Alshet landbouwinkomen ineenbepaalde streek tewensen overlaat,kan
de Commissie voorstellen terverbeteringvan desituatie-indienenbijde
RaadvanMinistersvan deE.E.G. HetV.K.heeft amendementenvoorgesteld openigeverordeningen, inhet algemeenbetreffende deinkomensgarantie.Voorenkele produktenwordt eenruimere overgangsperiode gevraagd.
Betreffende detuinbouwbestaat dewens, datgedurende vijf-jaargeen
verordening zalworden toegepast,noch tarievenzullenworden afgebroken
Voorts wordtverlaging vanhetbuitentarief tenbehoeve vanhet Gemenebest
verzocht alsmede deverzekering dat deverordeningniet zalleidontotinvoerbeperkende maatregelen tegenhetGemenebest.
4.4. Denemarken
. . . .

De onderhandelingen haddenvooral betrekking optijdelijke beschermingvan de industriële ontwikkeling.Hetvraagstuk vandeuitvoervan
agrarische produkten isnogniet behandeld.
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4.5- O.E.s.o.

13)

• ••

Deactiviteitenin1961werdenbeheerst doorovergangvan O.E E,3.
naar O.E.S.O. DoLandbouwcommissiobestudeert delandbouwpolitiek vande
loden-landen,domarktsituatie, de afzetenhet gebruikvanlandbouwprodukton,dohandel inproduktiemiddelon,dehulp aan onderontwikkeldelanden,ondorxvijs,onderzoek envoorlichting.
• Tijdens delaatste raadsvergadering opministerieel niveau is,op
voorstel van deV.S.beslist,dat deluden zullen trachtenhun produktie
van 1960tot 1970net 50^uit tebreiden. Debijdrage van delandbouw
isgeformuleerd inrelatie tot deindustriële ontwikkeling.Bijeenbelangrijke migratieuit de landbouwkan deproduktiviteitsstijging
plaatshebben zonderprodukticstijging.
DeVisserijcommissie bestudeert'visseri'jproblomen$ handel,afzet
endistributievanvisserijproduktenalsmede verschillen inovorhoidspolitiok.

13)De O.E.3.0. (OrganisatievoorEconomische Samenwerking onOntwikkeling)omvat 18Europese landen (incl.Turkije)endeVerenigde
Staten enCanada.Zijvolgde op30september 1961 de Organisatie
voorEuroposeEconomische Samenwerking (O.E.E.S,)optoende
Conventievando O.E.S.O.inwerkingtrad.
De O.E.ES. werdin 1948 opgericht met alszetel Parijs.Ze
omvatte 18Europose landen (incl.Turkije).Haar primaire taak
washot opstellenvan programmât?enhetverstrekken vangegevens
die deEconomic CooperationAdministration(E.C.A.), executieve
vanhetEuroposeHerstelprogramma,voorhaar taaienodighad.•
Voorts stelde deu.E.E S.rapporten optenbehoeve vanhet Amerikaanse Congresbetreffende de economische ontwikkelingvande
deelnemende landen.Daarnaast zoude O.E..ES. zichontwikkelen tot
een centrumvan duurzameEuropese samenwerking opeconomischge.bied. Sinds juni 1950behoorden'deVS. enCanada tot de O.EE S.als
geassocieerde leden.
De doeleindenvan do O.ES.0zijnenerzijds van conjuctuur-on
financieel-monetair-politioke aard (eenzo grootmoge]ijkegroeivoet on een stijgende levensstandaard, financiële stabiliteit),
anderzijds hebben zebetrekking opdehandelspolitiek (tijdrago
tot de expansievandewereldhandel opeenmultilaterale,nietdiscriminatiovebasis)enopdeontwikkeling,medevan niotlidstaten. Omdegestelde doeleinden tebereiken./handhaaft doConventie dezelfdemethoden onprocedure alsdievan à'- O.E E 3,met
name deunanimiteitsregel (art.6).
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4.6 F.A.O.

...

Dewerkzaamheden zijn delaatste jaren oterktoegenomen. Tenaanzienvan de-ontwikkelingslandenzalmeer'aandacht worden"besteedaan
planningvande agrarische ontwikkeling opmiddellange enlangetermijn.
Veel aandacht zullenhet Wereld-Voedsel-Programma"en de "Woreldcampagne tegendeHonger""blijvenvragen. Ditvindt zodanige weerklank
hijhotNederlandsevolk, dathetNederlandsNationaalF.A.0.-Comité
14)
endeII.O.V.I.B.
zichmet deF.A.0.verstaaninzake aanbiedingvan
eenNederlands projects deintroductie vanerfgewassen.
4.7 Produktenovereenkomsten
•

« • • * * •

Eennieuwe InternationaleTarwe-over^enkonstmetnog"brederedeelname isafgesloten,maar eenverlengingvan dequotaregelingvandeInternationale Suikorovereenkomstismislukt.
De Internationale Koffieconferontieheeft detekst vaneen5 - J a r ig e
internationalekoffieovereenkomst goedgekeurd.Eenondorhandolingsconferentievoor cacaoisinvoorbereiding. Dergelijke overeenkomsten zijnbelangrijkvoorachtergebleven landen.Sterke dalingenvangrondstoffenprijzendoeneendeelvandefinanciële hulp teniet.Debevorderingvan
stabielermarktenvanagrarische grondstoffen is overigensvanalgemeen
belang.
4.8.G.A.TJI\15'
Do zg.XXIV/6enDillon-tariefonderhandelingenzijnnagenoegafgesloten, terwijl indeV..S.enE.E G. aanverdereverlagingen wordtgedacht.Overigens ishetgeen in196"1werdbereiktvanbeperkte omvang.
Nu"hotE.E.G.-landbouwbeleidvaste vormbegint tekrijgen,zalde
verhouding tot de overige landenbijzondere aandacht vragen.

14)Ned.Org.,v.Intern.Bijstand, 's-Grr.vcnhage.
15)General Agrement onTariffs andTrade.Tariefonderhandelingenmot
deE.E..G.hebbenvoor demoeste posten reedsgeleid toteenverlaging
vanhetbuitonrechtvan deE.E.G.met 20^.
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5.PubliekrechtelijkeBedr.ijfsorganisatio
Inverbandmot doontwikkelingvanhet gemeenschappelijklandbouwbeleid inhetkadervan deE.EG.bestaat behoefte aanvooroverlegmothet
georganiseerde bedrijfsleven. Bijdeuitvoeringvanhetbeleid zijnmot
name deproduktschapponbetrokken. Daar deRaadvanMinistersvande
E.'E.G.het.nogniet eens is overhet opnemenvan deskundigenvan de produktschappen.indeBeheerscomité's,,zijnenige ambtenarenvan de produktschappen tijdelijk als onbezoldigd ambtenaarbijhetMinisterie van
LandbouwenVisserijaangesteld.
6.Wetgeving
Voortvarendheid isgewenst bijhet'verhoffentoxwetvandovoorstollenbotreffende doBestrijdingsmiddelenwet, Zaaizaaden plantgoedwet
ondeVisserijwut, omdatnawetsverheffingin samenwerkingmothetgeorganiseerde bedrijfslevenveel uitvoeringsmaatregelen moeten wordtngetroffenvó5rhet inwerking tredonvan genoemdewetten.
7* ir^d^oj^ 0 "^ 0 ^ 7 !js
IndeMemorievanToelichting ophot landbouwhoofdstukvando
begrotingvoor 1962isuitvoerig aandacht besteed aande ontwikkelingen
opdit gebied.Een commissie is ingesteld ondervoorzitterschap vanprof.
mr. C.H.F Polak,die zaladviseren overwijzigingen inverbandmetde
in I960tot stand gekomenwet ophutwetenschappelijk onderwijs.Deher•sieningenuitbouwvan onderwijsprogramma'svormen onderwerpvan intern
beraad. Omdesubcidiëringsmogelijkheidton aanzienvanhetlandbouwonderwijs zoveelmogelijk gelijk tetrokken, ishetdobedoelinguitbreidingtegevenaandezg.intorimrogelirgfinanciering scholenbouw.
8.L_aj^bojuwkundigonderzoek
Ermoet opworden toegezien, dat devoorsprong die onslandbereikt
heeftnietverloren gaat.Het beleid isgericht opversterkingvando
achtergebleven onderdelenendeterhandnemingvannieuwo ta!:en.alsgevolgvanbepaalde ontwikkelingen. Dovoorgestelde uitbreidingheeft grotendeels betrekking ophetInstituut voorVeeteeltkundigüv-er.rv,ook,het
Instituut voor do Pluimveeteelt,hetInstituut voorLandbouw!)drijfs1635
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gebouwenenhot Instituut voor deToepassingvanatoomenergie inde
landbouw.Bijzondere aandacht is geschonkenaan plannenvoorhetonderzoek tenbehoeve vandevarkenshouderij.
Hetbodrijfsondorzookblijftvan grote betekenis.Belangrijk is
het onderzoeknaararboidsmethodenenwerkorganisatie. Kwaliteitseisen
nopen tot onderzoek opgebiedvanbodem enbemesting,fysiologie,plantenteelt,plantenziektenenveredoling.Voorrangmoet wordenverleend
aanhet onderzoek naar objectieve meetmethodenvoor kwaliteitsbepaling.
Beinstellingvan een coördinatiecommissie "OnderzoekNatuurbeheer
enRecreatie"wordtvoorbereid.
Mogelijkhedentotverbreding vando taakvanhet Instituutvoor.
LandbouwhuishoudkundigOnderzoek worden onderzocht.
9. Landbouwvoorlichting
Eenreorganisatie binnen deDirectie vandeLandbouwwordtgeleidelijk doorgovoerds de drie afdelingen Akker-enWeidebouw,Vo,o-teelt enZuivel onTuinbouwworden samengevoegd tot 'dnafdeling onder
leidingvaneenalgemeen directeur.Een en ander geschiedt terwillo
vanbetere coördinatie,eendoeltreffender overlegmothetbedrijfsleven eneenuitvoeringvan gemaakte afspraken. Omdeze redenen zalook
iniedere provincie eunHoofdingenieur-Birecteurvoor devoorlichting
wordengeplaatst boven do consulentenvoor deverschillende onderdelen.
Depositievandelandbouwvoorlichtingsraden zalnaderwordenbezien.
Opvoorlichtingsgebied zalde zelfwerkzaamheid vanhutbedrijfslevenmoetenworden opgevoerd doormiddelvan devakorganisaties (technisch-oconomisch)endestandsorganisatics(sociaal-economisch).
Bedrijfseconomische boekhoudingen kunneneen gefundeerde achtergrondgeven.
Hoor aandacht zalmoetenwordengeschonken aankwaliteit ensorteringvan deprodukton.
Verheugend isdebelangstellingvoor arbeids-enarboidersvoorlichting (problemenvandearbeidstijdverkorting).
Boorwijzigingen inde traditionele verhoudingenvanproduktiefactorenende structuurvan demarkt,worden aanhetlandbouwbedrijf
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stcjL!dsmoereisern-van toepassing zijnde opeenmoderne ondernemingsvorm
gesteld onneemthet commerciële karakter toe.Ookinditverband zijn
de"bedrijfseconomische"boekhoudingenbelangrijk enzuhebbenvoorts"betekenisvoorhet"bezienvan dotechnische aspecten door deRijkslandbouwvoorlichtingsdienst..

10.Veeartsenijkundige aangelegenheden
Devarkensstapel werd ernstig aangetast doormond-enklauwzeer;do
eatingvan derundveestapel heefthaareffectiviteit"bewezen..De sluitingvan devarkonsmarkten,deinstellingvaneenvervoorsverbod en
maatregelen opbesmettebedrijven boekten indemeeste provincies
gunstige resultaten. InNoordbrabantenLimburgnoopte de situatie tot
drastischermaatregelenmet betrekking tothet opruimenvanbesmettingshaarden.Een doeltreffendvaccin tegenmond-enklauwzeer kannog steeds
nietworden geproduceerd. Sedert deintensivering van debestrijding
vanvarkenspest inmei 1961,vertoonthet aantal gevallen eendalende
lijn. Ookhetvervoersverbod inverbandmetmond-enklauwzeer heeft
eengunstig effect gehadvoor depestbestrijding.Thanswordtbijvoorkomende gevallen overgegaan totentingnaast opruimingvan de aangetaste
dieren.Ton aanzienva,ndebestrijdingvan abortus Bang zijmedegedeeld,
dat het landelijk percentage A.B.R,-vrije,resp.abortus-vrije bedrijven
thanstot95,5isgestegen.
Het onderzoek optuberculose geschiedt thansin 10provincies om
detwee jaren.Eenverder^verminderingvan defrequentiesvan detuberculinatiesdientmet grotevoorzichtigheid tewordenbezien.
11• Plantonziektenkundigeaangolegenheden
Inverbandmet de snelle ontwikkelingvandekennis overkiekten
enplagenmoet descholingkrachtiger terhandworden genomen.Kot
onderzoekvanbestrijdingsmiddelenzaltoenemen.
Bilaturaal overleginverbandmet deexport blijft noodzakelijk
wegens deteleurstellenderesultatenvanhetwerkvan de*:;P.P.O.
(European andMediterraneanPlant Protection Organisation). H>t overleg
terzake inBenelux-enE.E.G.-verbandwordtvoortgezet.
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12. Cultuurtechniek
Hot"blijftnoodzakelijk aandacht te"bestedenaandeverbetering
van de externe produktie-omstandigheden zoalsruilverkaveling eninfrastructurelewerken,uit tevoeren door delagere publiekrechtelijke
lichamen terverbeteringvan de ontsluitingenvan dewaterbeheersing.
Een coördinatie vanbelangen hoeft deaandacht enlevert goederesultaten op,waarvankunnenworden genoemd eennota over de coördinatie
tussen streekvorbeteringsplannenonruilverkavelingen,uitbreidingvan.
het overlegten aanzienvanvoorgenomen ruilverkavelingen, overleg over
het synchroon tot standbrengenvanrijkswegen enruilverkavelingen, .: samenwerkingmet hetMinisterievan O.K. onW. tenaanzienvanopenluchtrecreatieenmaatregelen totbehoudvan oudheidkundigewaarden.
Prijsstijgingenenwerktijdverkortingwelkenietmeer indemate
alsvoorheenkunnenworden gecompenseerd doormechanisatie e.d. leiden
tot druk ophetuitvoeringsniveau. Onderzoekingenvanhet Instituut
voor Cultuurtechniek enWaterhuishouding leiden daarentegen thanstot
praktische resultaten.
De Cultuurtechnische Dienst besteedt ookaandacht aaneconomische
vraagstukken; o.m. bedrijfseconomischonderzoekinverbandmet ruilverkavelingsplannen.
Het Internationaal Instituut voorLandaanwinning enCultuurtochniek,alsmedemedewerkersvanhetInstituut voor Cultuurtechniek en
Waterhuishouding ende Cultuurtechnische Dienst worden steedsmeerbetrokkenbijwerktenbehoevevan de ontwikkelingslanden. Grotewaarde
wordt danookgehecht aan denauwe samenwerking tussenvoornoemde instituten.

13.E.E.G.-structuurbeleid
Voordelidstaten dient eengemeenschappelijkstructuurbeleidte
worden ontwikkeld, waarbijdemogelijkheid wordt geschapen deverschillende produktenvoort tebrengen opdemeest gec-igendeplaatsen.De
sociale eneconomische consequentiesmoetenworden opgevangen inhet
kadervan het regionale beleid. DoEuropose Commissie isbegonnenmet
eeninventarisatie van de structuurverbeterondemaatregelenvande
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lidr.rba.tun.Opgrondvancon jaarlijks structuurrapport kan duCommissie
jaarlijksvoorstellentot coördinatie doen.Financiële steun zalmoeten
wordenverleenduit eeninte stellenstructuurfonds.

14.Sosbouw
Het bosaroaal isper saldotoegenomen. Douitbreiding betreft•
naaldhout enpopulieren, do overige loofbossen,vooral hakhout namen
afinoppervlakte inVerbandmetverschil inrendabiliteit.Belangrijk
zijnook'derijbeplantingenwaarbijdepopulier deeerste plaatsinneemt.
Vermeldingverdient het tot standkomenvan denieuwe boswot.Du
prijzen daalden inhetvellingseizoen 1958/59 u n toonden daarnaeen
kleineverbetering. Demijnhoutprijzen zijnverhoogd; debinnenlandse
vraagnaar dithoutneemt afeneengedeeltemoet danookwordenuitgevoerd.
Gezien de ontwikkelingvanvele jongebossen ishetwelzeker,
dathetwetenschappelijk onderzoek vruchten zalafwerpen- Grotebetekenishebbendebossenvoor dorecreatie,,welkewordtbevorderddoor'
het aanleggen van parkeerterreinen, picknickplaa,tson,kampeerterreinen
endergelijke. Zorgwordtbesteed aanhet landschapbijruilverkavelingen.Terreinenmotnatuurwetenschappenjke betekenis worden zoveel
mogelijk gespaard.

£.VISSERIJ
15« Zeevisserij
Het onderzoek tenbehoeve van dezeevisserij zal in-1963v/orden
voortgezet engeïntensiveerd enwel zoveelmogelijk in internationaal
verband. Do onderzoekingen betreffen onder anderehetbestaanvanVerschillende paaipopulaties van deschol,marktbemonstering,merknroeve-n,
transplantatieprceven,medewerking aanhetEngelse onderzoek naarde
mortaliteit van de schol gedurende het ei-en larvenstadiumenverbeteringvan hetvistuig.Noodzakelijk isdebouwvan eennieuwonderzoekingsvaartuig Werkzaamhedentenbehoevevan onderv/i ,}3 •••r, voor1635
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lichting zullenwordengestimuleerd on gecoördineerd.
Hot belangstellingwordt het rapport tegemoet gezienvan do Commissie Ontwikkeling Zeevisserij,waarbij ookaandacht zalwordengeschonken aanarbeidsverhoudingen.
16. Kustvisserij
Veel aandacht wordt"besteedaanonderzoekingen met"betrekkingtot
garnalenenvooral oosters.Het opdringenvan dumosselparasiet naar
hotwestenvandeWaddenzoobaart zorgen.Enkelenieuwe inspectievaartuigen zullente zijner tijd indev:».artworden gebracht.

17.Binnenvisserij
Devolgende puntenhebben o.m.deaandachtshet stimulerenvande
intrekvan glasaal on.botinhet IJsselmoer, oenzodoelmatigmogelijks
bovissing, dehoeveelheid beschikbaarvoedsel,destandvande snoekbaars,het onderhoud vandewatergangen.
De sportvisserijneemt steeds toe (594.000aktenenhongclbowijzon^
bijdo"beroopsvisserijisvanverdere teruggang sprake (ze wordt meer
een seizoenbedrijf).Belangrijk ishotbeheervandevisstand,metname
deverhouding tussen deverschillende vissoorten.

18. Produktio enafzet
Deaanvoervan platvis steegbelangrijk.Hoewel deharingoenbelangrijke plaatsblijft innemen,overtreft dewaarde van geëxporteerde
verse zeevis dievanharing.Meer dan70/jvan devisexport gingnaar
E.E.G.-partnerlanden (voornamelijkBelgië, deDuitse Bondsrepubliek
enFrankrijk). De ontwikkeling binnen deE,EG. isbelangrijk, omdat
deaanvoer van deNoordzee niet indebehoeftenkan"voorzion,maar
teneinde omschakelingnaar verdere watorenlonend temaken,moetde
afzetverzekerd zijn.
De produktiv enexportvanmosselen is gedurende delaatste jaren
belangrijk toegenomen, dievan garnalen inminderemate.De produktie
enuitvoervan oosterswas in1961 iets geringerdanin 1960.
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