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MET DE BENELUX,,.
inleiding gehouden op de Algemene Vergadering van de F.N.Z» te
Leeuwarden op 8 September 1948 door Dr J. Horring»
Inleiding.
• Het Bestuur Uwer vereniging heeft vandaag een uitermate
belangrijk onderwerp aan de orde gesteld. Een onderwerp,
dat evenwel tegelijkertijd zo omvangrijk en ingewikkeld is,
dat ik slechts met grote schroom waag hierover vandaag het
woord te voeren. Ik heb dan ook niet de pretentie de ideale
oplossing van dit moeilijk vraagstuk kant en klaar te kunnen
aahbieden.Beschouwt U het als een poging om het vraagstuk
duidelijk te stellen en in hoofdlijnen aan te geven in welke
richti.ng.de oplossing waarschijnlijk het beste kan worden
gevonden®
Mijn moeite voel ik reeds rijkelijk beloond, indien ik
er in slaag de openbare discussie van dit onderwerp op
gang te brengen.
Gaarne wil ik het onderwerp wat nauwkeuriger omschrijven?
dan op de agenda van deze vergadering is geschied. Onder
landbouwpolitiek kan zoveel worden'verstaan, Het ligt in de
bedoeling slechts een bepaald deel van de landbouwpolitiek te
bespreken. En wel het stelsel van Overheidsmaatregelen, dat
voor de bescherming van de Nederlandse landbouw het beste
geëigend is» Voor de oorlog zouden we gesproken hebben over
het stelsel van landbouwcrisismaatregelen. Van een economische
crisis, zoals die voor de oorlog bestond, kan nu evenwel
niet meer gesproken worden» Men zou ons onderwerp ook kunnen
aanduiden met stelsel van markt-* en productie-ordening van
de landbouw. Ik geef er evenwel de voorkeur aan het kind bij
een naam te noemen, die voor iedereen duidelijk is. Het gaat
inderdaad om bescherming van de landbouw. Ik hoop dit aan
stonds toe te lichten.
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Dat ik de toekomstige landbouwpolitiek wil beschouwen»
mede in verband met de Benelux heeft zijn reden-. Zoals U on
getwijfeld zult hebben vernomen is enige maanden geleden door
de Regeringen van België, Luxemburg en Nederland overeenge
komen, dat maatregelen zullen worden getroffen, in de drie
landen met het doel per 1 Januari 1950 de volledige economi
sche unie te verwezenlijken» Als het zover is, is Nederland
in economisch opzicht een deel geworden van het grotere ge
heel,, dat reeds over de gehele wereld burgerrecht heeft ver
kregen onder de naam Benelux» Nederland kan dan uiteraard
niet meer onafhankelijk van BelgiS en Luxemburg zijn econo
mische politiek « en dus ook zijn landbouwpolitiek - bepalen.
Nederland zal rekening moeten houden mot België en Luxemburgs
evenals deze landen rekening zullen moeten houden met ons
land. In grote lijnen zal er slechts sprake kunnen zijn van
een gemeenschappenjke economische politiek van de Benelux-..
Vanaf 1 Januari 1950 zal het dan niet meer louter de vraag
zijn, welk stelsel van overheidsmaatregelen voor de landbouw
in Nederland verkieselijk is, maar ook welke landbouwpolitiek
in het kader van de Benelux wenselijk en uitvoerbaar is«
In besloten kring is reeds uitvoerig en diepgaand over
de vraagstukken, die met ons onderwerp verband houden, van
gedachten gewisseld. Bij cle Stichting voor den Landbouw is
men reeds maanden bezig om tot oordeelvorming en het bepalen
van een standpunt te komen« Op het Ministerie van Landbouw
is ook reeds herhaaldelijk in verband
besprekingen in
het internationaal kader dit vraagstuk aan de orde geweest. Men
denke aan de voorstellen van Amerikaanse zijde over de rege
ling van de internationale handel, aan ae totstandkoming van
de economische unie met België en Luxemburg» De zuivelworeld
heeft zich tenslotte ook actief getoond op dit puntr Geen
wonder, want de belangen van de zuivel zijn wel z;eer sterk
betrokken bij de oplossing van dit vraagstuk, Ik heb reeds
twee keer de eer gehad in besloten vergadering i£i de zuivelkrIngen over dit onderwerp een inleiding te houden 0 Eerst
in een vergadering van de Centrale Zuivelcommissie en later
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- November 1947 - in een vergadering van het F.N»Z.-bestuur
met de besturen van de Bonden heb ik bepaalde inzichten
verdedigd. Ik heb toen uitdrukkelijk gezegd, dat ik het
stelsel van rechtstreekse subsidiëring zou uiteenzetten
en verdedigen zonder dat ik zelf tot een definitieve conclu
sie was gekomen. Ik zag bepaalde verdiensten in dat stelsel
en wilde gaarne critiek horen van de deskundigen uit de
agrarische kring»
Uit deze besloten vergadering is vanzelfsprekend wel
een en ander in ruimere kring bekend geworden. Ik heb daar
tegen geen bezwaar. Wel heb ik er bezwaar tegen, dat ik als
kampioen van het stelsel van de rechtstreekse subsidiëring
wordt gedoodverfd, zoals enige weken geleden in een artikel
'in een van onze landbouwbladen gebeurde. Het lijkt mij
nuttig om. dit even te zeggen, speciaal voor degenen, die de
vergadering in Utrecht het vorig jaar hebben meegemaakt of
althans kennis hebben genomen van hot verslag van deze ver
gadering. Uw bestuur heeft mij dan ook niet verzocht een
herhaling te geven in het openbaar van de inleiding,die ik
te Utrecht heb gehouden* Integendeel, zij heeft mij do volle
vrijheid gelaten om het onderwerp te behandelen op de wijze,
die mij het beste voorkomt. Ik heb mij bij do voorbereiding
van deze inleiding dan ook niet gebonden gevoeld, door het
een of andere standpunt,, dat ik vroeger eens heb verdedigd.
Ik hob getracht mij weer opnieuw onbevooroordeeld voor het
onderwerp te plaatsen, verrijkt door de vele discussies over
dit onderwerp, waaraan ik heb kunnen deelnemen*. Als men in
een kring een inleiding moet houden, waar het juist de be
doeling is, dat twee of moer sprekers elk een bepaald stand
punt belichten en .verdedigen om uit de botsing van de meningen
de waarheid te laten ontspringen, kan men zich veroorloven
in zekere mate eenzijdig te zijn. Het is mij. duidelijk,, dat
mij vandaag die speelruimte niet gelaten wordt» Ik heb ge
poogd alle kanten van de zaak in beschouwing te nemen en op
dezé wijze tot een conclusie te komen. Ons onderwerp telt.
zoveel bomen, dat het gevaar dreigt, dat men het bos niet

- 4 ~

meer ziet.. Het gaat vandaag om het bos. Ik zal mij derhalve
moeten beperken tot de hoofdzaken«.
V/aartegen bescherming«
Waartegen moet nu de landbouw worden beschermd in de
toekomst? Ik zeg er uitdrukkelijk bij in de toekomst. Het is
misschien niet geheel overbodig voor de buitenwacht - ter
vermijding van misverstand - erop te wijzen, dat momenteel
onze landbouw geen bescherming geniet. Nagenoeg alle in- en
uitvoarprijzen van landbouwproducten zijn hoger dan de bin
nenlandse prijzen. Het is evenwel niet te verwachten, dat
deze toestand lang zo zal blijven* Er zijn reeds tekenen van
kentering. Er wordt reeds veevoer gekocht beneden de binnen
landse richtprijs. Op zichzelf is het voor ons land zeer ver
heugend, dat de prijzen van de'granen dalende zijn. Aan ons
onderwerp verleent het feit van de daling evenwel actualiteit.
Wil men het binnenlandse prijspeil van de voedergranen straks
mee laten dalen of niet? Dat is een vraag, die al gauw gesteld
zal worden a
De noodzaak van de bescherming in de toekomst wordt vrij
algemeen - zelfs buiten landbouwkringen — als een vanzelf
sprekende zaak beschouwd. Y/at doet nu de landbouw aanspraak
maken op bescherming?
In de eerste plaats heeft de overtuiging post gevat,
dat de productiekosten in Nederland - en trouwens in geheel.
West-Europa - belangrijk hoger zijn dan die in de landen
overzee.
Ter verklaring wordt gewoonlijk naar voren.gebracht,
dat onze dichte bevolking en onze naar verhouding geringe
oppervlakte grond ons noodzaakt zoveel mogelijk uit de grond
te halen. Onze productie moet dus intensief zijn en wordt
daarom duur.
Inderdaad schuilt er ?/aarheid in deze redenering. Hot
is echter niet de gehele waarheid. Het verschil in loonpeil,
zowel van industriële arbeiders als van landarbeiders in bijir,
de Verenigde Staten en Nederland is nog wel zo groot, dat
hier een belangrijk groter aantal uren arbeid of meer kunst-
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most kan worden "besteed zonder tot hogere kosten per eenheid
product te komen«
Onze achterstand in concurrentiekracht, voorzover die
althans aanwezig is, spruit nui» voort uit het niet toepassen
en gedeeltelijk een moeilijk kunnen toepassen van de moderne.productiemethoden in de landbouw* Mechanisatie en rationali
satie veroveren de landbouw steeds meer« Ik weet, dat een
groot deel van de "bedrijven in ons land door de geringe
ûppervlakte en de versplintering minder goed geëigend is
voor toepassing van de moderne methoden. Veel kän er evenwel
bij de bestaande bedrijfsgrootte nog verbeteren. Zonder aan
passing aan de moderne productiemethoden zal het niet gaan.
Zoveel mogelijk zullen de voorwaarden geschapen moeten worden
voor de toepassing van een rationele voortbrenging. Dit be
tekent niet, dat onze landbouw veramerikaniseerd moet worden.
Arbeid zal in Nederland altijd veel goedkoper blijven dan
bijv. in de Verenigde Staten en daarom zal de mechanisatie
hier ook nooit die omvarj gaan aannemen als in Amerika. De
beschikbare arbeid zal in Nederland evenwel op de boerderij
doelmatig emplooi moeten vinden. Momenteel wordt nog veel
arbeid ongebruikt gelaten of ondoelmatig besteed. Om deze
toestand te handhaven zal men geen beroep op bescherming .
mogen doen. De beschikbare arbeid in de landbouw zal zoveel
mogelijk productief moeten worden gemaakt en voorzover dit
niet mogelijk is, moeten worden geleid naar andera takken
van volkswelvaart«»
Bescherming die zonder meer op handhaving van de bestaan
de toestand is gericht, zal geen goede waarborg kunnen geven
voor de bestaanszekerheid^ De beste bescherming ligt ten- .
slotte in de verhoging van de productiviteit;. Voor zover-aan
passing mogelijk is zal deze moeten gebeuren; voor het overige
zal, indien noodzakelijk, bescherming gerechtvaardigd zijn»
In de tweede plaats wordt bescherming evenwel noodzake
lijk geacht om de landbouw te behouden voor al te sterke
prijsdalingen op de wereldmarkt 0

- 6 -

„ 6 -

Deze catastrofale prijsdalingen zijn typerend voor de
landbouw met naar verhouding geringe variabele kosten, waar~
door de productie bij dalende prijzen eerder uitbreidt dan in
krimpt, terwijl de vraag van vele landbouwproducten weinig
groter wordt bij een daling van de prijs. Men hoede zich
evenwel voor overdrijving van dit verschijnsel. De buiten
gewone lage prijzen op de wereldmarkt In de dertiger jaren
zijn in zeer belangrijke mate mede oen gevolg van de nationa
le bescherming in schier elk land«
Het is opmerkelijk, dat de bescherming van de landbouw
geen typisch vraagstuk van Y/est~Europa — van de oude wereld
is» In de dertiger jaren werd nagenoeg in elk land ter wereld
de landbouw beschermd. Zeer merkwaardig is, dat in de Ver
enigde Staten juist een wet in het leven is geroepen, waarbij
voor de jaren na 1950 aan de boeren voor de voornaamste land
bouwproducten bepaalde minimum-prijsgaranties worden gegevenc.
De regering garandeert, dat de prijzen tenminste in zekere
verhouding tot de industriöle prijzen zullen worden gehouden>
Bij normale oogsten bedraagt de garantie 75$ van de pari
teit met de industriële producten, bij overvloedige oogsten
minimaal 60$ .en bi j slechte oogsten maximaal 90$. Men ziet
een soepele eenvoudige regeling, maar toch ook in Amerika
bescherming van de landbouw; niet tegen goedkopere productie
elders, maar tegen al te grote prijsdalingen«
Tenslotte is er nog een derde belangrijk argument voor de
bescherming van onze landbouw gelegen in de regeling van de
internationale goederenruil» Vooral de kwantitatieve handels
belemmeringen in de v.orm van cöntingenteringen brachten in
de dertiger jaren grote moeilijkheden. Ook al wilde het bui
tenland een behoorlijke prijs betalen, dan kon men toch door
de beperkte export in het binnenland een te groot aanbod
krijgen, waardoor de prijs van het betreffende product niet
lonend bleef. Ook nu verloopt de internationale handel nog
allerminst volgens gezonde•economische beginselen. Eet inter
nationale handelsverkeer vindt bijna geheel plaats in het
kader van tweezijdige handelsverdragen; veelal met nauwkeurig
^
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gen, voor elk product» De prijs van hetzelfde product ver
schilt nu dikwijls van land tot land» Ieder» die met de boter
markt op de hoogte is, kan dit bevestigen* Voor .sommige produc
ten in bepaalde landen is er een rechtstreekse handel van ex
porteur tot importeur. Voor andere producten of dezelfde pro
ducten ,in andere landen is er daarentegen slechts handel via
staatsorganen. Onze tuinbouwproducten, die Engeland binnen
mogen,.worden particulier geëxporteerd en geimporteerd en
zijn, wat de prijs betreft onderhevig aan de marktsituatie
in Engeland. Onze zuivelproducten en bacon daarentegen worden
door Overheidsorganen in Nederland tegen vooraf bepaalde
prijzen geleverd aan Overheidsorganen in Engeland» Hot is
duidelijk, dat bij zo een ingewikkelde buitenlandse, markt:
kwantitatieve invoerbelemmeringen, verschillende prijzen
al naar, land, rechtstreekse Overheidstransacties en vrije
markt een zekere bescherming tegen allerlei toevalligheden
voor de binnenlandse producenten van belang is»
Al is de huidige toestand niet zeer. opwekkend, toch ont
breekt niet elk lichtpuntje» Verleden jaar is het Handvest voor
de Internationale handel door vertegenwoordigers- van ruim
twintig landen na langdurige voorbereidingen aanvaard, In dit
handvest worden a.tuw» de spelregels voorde internationale
handel vastgesteld,, Het zijn evenwel spelregels voor een in
economisch opzicht evenwichtige, gezonde .volkerenwereld. De
huidige economisch nog zieke en onevenwichtige landen zijn
nog niet in staat volgens deze regels te leven. Hopelijk
draagt de Marshall-hulp er krachtig toe bij spoedig een vol
doend groot aantal landen economisch weer in evenwicht te
brengen, opdat ook het internationaal ruilverkeer vee er op
een gezonde basis komt te staan» Voorlopig hebben wij evenwel
nog rekening te houden met allerlei hoogst onaangename belem
meringen in hot internationaal ruilverkeer.
De bescherming, die voor onze landbouw waarschijnlijk
noodzakelijk zal zijn is dus tegen drie gevaren gericht?

goedkope productie in de landen overzee» catastrofale prijs
dalingen op de wereldmarkt en i-b.voerbelemmeri.ngen en rege
lingen van onze exportlanden*
De beoordelingscriteria.
Bij de beoordeling van de verschillende stel sells-van
bescherming zal er dus op gelet moeten worden, in hoeverre
elk stelsel doelmatig is in het keren van de drie genoemde
gevaren. De bescherming is uiteraard gericht op.het waar
borgen van een redelijk bestaan van degenen,die op economisch,
verantwoorde wijze in de landbouw werkzaam zijn. Daarmee is
het evenwel zonder meer nog niet goed. Het is een zeer be
langrijk criterium voor de beoordeling van het stelsel van
bescherming-in hoeverre het de productiviteit van de landbouw
bevordert. Hiermede bedoel ik niet alleen de opvoering van de
intensiteit der productie, maar vooral ook de juiste keuze
van de voort te brengen producten. Ik zal dit met een voor
beeld verduidelijken. Voor het gemak veronderstellen wijdat de verbouw van een-ha vlas evenveel kosten meebrengt
dan van een ha tarwe. De Invoer - resp. uitvoerprijs van
tarwe en vlas is nu zodanig, dat een ha tarwe in totaal
f. 500,- opbrengt, terwijl een ha vlas f. 750,- oplevert.
Bij deze stand van zaken is het dus mogelijk door verbouw .
en export van 1 ha vlas in het buitenland, een evengrote
hoeveelheid tarwe aan te kopen als. in het binnenland op l-§ ha
zou kunnen groeien-* De vervanging van tarwe door vlas is on
der die omstandigheden dus zeer voordelig. Zoude prijs in het
binnenland voor tarwe en vlas op basis van de kosten worden
bepaald, dan is de prikkel voor de boer vervallen om tarwe
door vlas te vervangen. Nationaal-economisch is dit evenwel
zeer onbevredigend. De productiviteit van de voortbrenging
is via de internationale ruil vopr vlas in dit geval veel
hoger dan voor tarwe. Een goed compas voor de verkrijging
van de grootst mogelijke productiviteit is onmisbaar-> .
Tenslotte speelt bij de beoordeling nog een belangrijke
rol in welke mate een directe reglementering en contrôle van

productie, handel on verwerking noodzakelijk is in elk stelsel*'
In Nederland werd reeds voor de oorlog de "beknotting van de
bedrijfsvrijheid, de papierwinkel en de C,C.Do-controleur
met moeite verdragen. Hoe de zaken nu staan is moeilijk,op
te maken. Erg geestdriftig schijnen de boeren nu ook niet, eer
der is vermoedelijk de tegenzin tegen al te veel gemaatregel
toçgenomen. Y/at België betreft ? is geloof ik langzamerhand
wel duidelijk geworden-, dat men zowel in boeren- als in
Overheidskringen zeer huiverig staat ten opzichte van onze
Overheidsreglementering van de landbouw met al zijn detailsvoorschriften en straffe centrale leiding. De Belgen zullen
m.i» uiterst moeilijk te krijgen zijn tot aanvaarding van
een stelsel van bescherming, waar men op het boerenbedrijf
rechtstreeks meer van merkt dan de verbetering van de prijzen
en de rentabiliteit. Een stelsel dat administratieve rompslomp,
contrôle en productiebeperking meebrengt heeft naar mijn me
ning in BelgiS geen kans van slagen« Hiermede zullen wij ter
dege rek§ning*moeten houden,»
De stelsels van bescherming zullen dus getoetst moeten
worden naar drie. criteria nl. : ten eerste in hoeverre zij
werkelijk bescherming geven tegen de gevaren, die in drieërlei
opzicht de Nederlandse landbouw bedreigen en daardoor waaï>borgen verschaffen voor een redelijk bestaan in de landbouw:
ten tweede of hot stelsel de productiviteit voldoende bevordert
en. ten derde of het stelsel uitvoerbaar is zonder al te veel
directe op het bedrijf betrekking hebbende dwingende maatre
gelen.
Van veel betekenis voor de keuze is, waaraan me a het mees
te gewicht hecht. Wil men boven alles een zo hoog mogelijke
graad van bestaanszekerheid voor elke tak van landbouw af
zonderlijk, dan zal men moeten toegeven op veel .gereglementeer. Acht men voorde productiviteit een grotere mate van
vrijheid noodzakelijk, dan zal men op de koop toe moeten ne
men, dat niet elk belang even veilig kan worden gesteld»
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Stelsels van bescherming»
In principe zien wij duidelijk twee stelsels tegenover
elkaar staan. Het eerste waarbij de bescherming plaats vindt
door rechtstreekse subsidiëring van de landbouw, terwijl de
prijzen van de landbouwproducten in het binnenland bepaald
worden door de prijzen op de wereldmarkt. Het tweede stelsel,
waarbij een onafhankelijk binnenlands prijspeil voor landbouw
producten wordt tot stand gebracht door alle maatregelen,
waarop de gehele binnenlandse landbouwproductie zich baseert.
Uiteraard zijn allerlei tussenoplossingen mogelijk, zoj.
als ook het stelsel van de vooroorlogse landbouwcrisis-maat
regelen als een tussenoplossing moet worden beschouwd. Onze
landbouwcrisispolitiek is een improvisatie geweest en tege
lijkertijd een compromis tussen velerlei tegenstrijdige be
langen. Het is gemakkelijker achteraf critiek uit te oefenen,
dan te midden van de overrompelende gebeurtenissen in de der
tiger jaren en rekening mœiEnâe houden met allerlei belangen,
met een beter stel maatregelen voor de dag te komen.
Het stelsel van landbouwcrisismaatregelen heeft onze
landbouw op redelijke wijze door een moeilijke tijd heen ge
holpen. Het munt evenwel niet uit door eenvoud en consequente
opzet. Het grootste bezwaar ertegen, zowel uit de kringen van
landbouw, handel als industrie, is het keurslijf van maatrege
len»
In Belgiè' heeft men een geheel andere traditie. Daar' lag
de zaak ook eenvoudiger, daar België practisch geen export
van landbouwproducten had. Beperking van de invoer door contingentering, invoerrecht en licc-ntie-heffing zijn de be
langrijkste maatregelen geweest in België. De vrijheid van
boer, handelaar en industrieel is vrijwel geheel ongerept
gelaten. Geen wonder dat de Belgen met huivering tegen ons
gecompliceerd apparaat aankijken»
Wij zullen nu niet verder stilstaan.bij het verleden.
Met deze paar woorden moeten we volstaan»
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Hot stelsel van rechtstreekse subsidiëring»
Laten wij dan in de eerste plaats het stelsel van be
scherming door middel van rechtstreekse subsidies nader be
kijken. Het stelsel is in wezen zeer eenvoudig. De binnen
landse prijzen worden geheel bepaald door de wereldmarkt
prijzen. De prijsvorming en productie wordaa geheel vrijgela
ten. Door middel van subsidies vult de Overheid evenwel het
inkomen van de landbouw.aan tot de vereiste hoogte»
Bescherming tegen goedkopere productie elders kan dit
stelsel inderdaad verschaffen. De subsidie is a.h.w. een
compensatie voor' de hogere productiekosten. De tfraag
is even
wel volgens welke maatstaf de subsidie het best kan worden
uitgekeerd. Bij voorkeur zal de subsidie niet moeten worden
afgestemd op. een bepaald product. Beter is een algemene sub
sidie, onafhankelijk van het product. Ik heb indertijd voor
geslagen een bepaald bedrag per ha uit te betalen. Terecht
is hiertegen het bezwaar gemaakt, dat een vaste uitkering per
ha , welke dus onafhankelijk van de hoeveelheid voortgebrachte
producten wordt verleend, extensivering van het bedrijf i.n
de hand werkt. De prijs van 100 kg tarwe of 1 kg melk be
paalt hoe intensief geproduceerd wordt; de toeslag per ha
wordt hierbij niet in"aanmerking genomen. Het "zou bij een
flinke uitkering per ha, zelfs voordelig kunnen worden het
land practisch braak te laten liggen. Een .wijze van subsidiëring
welke de productie verlaagt kan niet worden aanvaard. Hiermede
is deze wijze van subsidiëring veroordeeld. Dr Oortwijn Botjes
deed evenwel enige weken geleden in "De Landbode" over dit
onderwerp schrijvende een denkbeeld aan de hand, dat mij
logisch toeschijnt en niet de bezwaren heeft van een uitkering
per ha. Dr Oortwijn Botjes stelt voor een subsidie te geven
op het loon. Dit voorstel is daarom logisch, omdat onze hogere
productiekosten in hoofdzaak terug, te voeren zijn op een naar
verhouding met goedkopere producérende landen overvloedig
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gebruik van arbeid in verband met de hoge intensiteit der
productie en de minder rationele productie-methode»
J
Uit sociale overwegingen is het loon in de landbouw ge
lijk gesteld aan de industrie; uit dé behoefte aan bescherming
blijkt evenwel, dat economisch deze hoogte van het loon bij
de gevolgde productie-methode niet opgebracht kan worden. Uit
kering van de subsidies naar rato van de verrichte arbei,d
zal de arbeidskosten dichter brengen bij haar economische
waarde. Een subsidie op het loon zal juist de intensiteit
van de productie bevorderen. De uitvoering van deze vorm van
subsidiëring hééft evenv/e1 heel wat haken en ogen. De subsi
die zal inderdaad uitgekeerd moeten worden op verrichte ar
beid en niet op benodigde arbeid, anders is men niet zeker
dat de arbeid werkelijk gepresteerd zal worden. Voor zover
arbeid in loondienst wordt uitgevoerd, is waarschijnlijk nog
de mogelijkheid tot uitvoering aanwezig, al zal een scherpe
contrôle vereist zijn om fraude te verhinderen. Moeilijk,
zo niet onmogelijk, wordt het evenwel voor de arbeid, welke
door boer en gezinsleden op eigen bedrijf wordt verricht«
Contrôle op de prestatie is hier practisch niet mogelijk*»
Het is van belang, dat de subsidies onafhankelijk van het
verschil tussen wereld-marktprijs en kostprijs van de afzon
derlijke producten wordt verleend om het compas, dat de wereld
marktprijs vormt voor de richting van de productie niet ver
keerd te laten wijzen»
In beginsel wordt het gehele, landbouwproductie-apparaat
gesubsidieerd, onafhankelijk van het' feit of er akkerbouwpro
ducten dan wel vcoteeltproducten mee worden voortgebracht. De
situatie op de vrije markt moet uitmaken wat het voordeligst
geproduceerd kan worden*
In principe - dus afgezien van de moeilijkheden van de
uitvoering der subsidiëring - is het stelsel uitnemend ge
schikt om bescherming te verlenen tegen goedkopere agrarische
productie elders.' Voor de goede werking van het stelsel is het
evenwel nodig, dat niet uit andere hoofde bescherming nood
zakelijk is#
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Tegen verstöring Van de wereldmarkt en afzetmogelijkheden
door kwantitatieve "beperkingen in het buitenland „vermag het
geen hulp te verlenen.
Hoe staat het nu met de vooruitzichten van het interna
tionaal ruilverkeer? Is er kans op overwinning van de Hhaos
van nationale afweermaatregelen uit de dertiger jaren en de
na-oorlogse noodmaatregelen door een terugkeer tot economisch
gezonde "beginselen in het Internationaal ruilverkeer?
De Amerikaanse voorstellen voor de internationale handel
gaven enige hoop, dat het de goede kant zou opgaan. Het einde
lijk tot stand gekomen handvest is evenwel niet meer wat het
oorspronkelijk voorstel was. Het oorspronkelijke voorstel is
aanmerkelijk uitgehold en van tal van uitzonderingsregels
voorzien. Het heeft de schijn dat elk land zich "beijverd heeft
voor zichzelf zo veel mogelijk armslag te verkrijgen, zonder
zich voor de verwerkelijking van de aan de voorstellen ten
gronde liggende gedachte veel in te spannen. Hoewel ook van
het uitgeholde handvest, indien de Regeringen er zich aan
houden, veel nut kan uitgaan, is toch de practijk van de inter
nationale handel momenteel zodanig, dat ten "behoeve van de'
landbouw een zekere mate van regeling en bescherming waar
schijnlijk onontbeerlijk is. Deze bescherming kan het subsidie
stelsel evenwel niet verlenen»
Een ander belangrijk punt voorde beoordeling van het
subsidiestelsel wordt geacht hoe men aan de gelden moet komen
voor de subsidies. Persoonlijk acht ik dit niet een zo belang
rijk punt. Elke bescherming van de landbouw moot worden be
taald door het Nederlandse Volk. Of dit gebeurt via de prijzen
van de voedingsmiddelen of via directe of indirecte belastingen,
maakt voor het Nederlandse volk als gsteel weinig uit. Uiter
aard is het van belang op welke wijze de bescherming wordt be
taald voor de verdeling van de kosten over de verschillende
bevolkingsgroepen. Ik geloof, dat het echter weinig zin heeft
hierop dieper in te gaan, daar ik de overtuiging gekregen heb, •
dat voor een stelsel van rechtstreekse subsidiëring de voor
waarden ten aanzien van de buitenlandse markt niet zijn ver
vuld en vermoedelijk ook do eerstkomende jaren niet vervuld
ztLLlen zijn»
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Ondanks de aanwezige voordelen van het stelsel der
directe subsidiëring van het productie-apparaat, ben ik dus
van mening, dat'het waarschijnlijk onvoldoende bescherming
aan de Nederlandse landbouw biedt, terwijl ook de practische
uitvoering van de subsidie-verlening naar rato van de ver
richte arbeid bijzondere moeilijkheden oplevert.

- 15 -

15 -

Bescherming aan de grens«
Het andere stelsel, dat lijnrecht tegenover het stelsel
van subsidiëring van het productie-apparaat staat, is in
principe gebaseerd op het scheppen van een van de wereldmarkt
onafhankelijk nationaal prijspeil op basis van de binnenland
se kostprijzen»
Door bij de invoer van granen en ander veevoeder een
wisselend prijsverschil te heffen, dat ten naaste bij gelijk
is aan het verschil tussen de gewenste prijs voor inheemse
granen en de wereldmarktprijs wordt het binnenlands gewenste
prijspeil automatisch bereikt. Zolang nog invoer door Staats
organen wordt verzorgd, kan eenvoudigweg het ingevoerde graan
en ander veevoeder tegen de binnenlandse richtprijs worden
doorgegeven aan de handel in het binnenland. Er is zo*n groot
tekort in totaal aan broodgraan en veevoeder in ons land, dat
door heffing op de invoer elk gewenst prijspeil voor de granen
kan worden verkregen. Alleen in de verhouding van de prijzen
van de granen onderling zal wel enige verandering komen.
Tarwe zal op de vrije binnenlandse markt waarschijnlijk een
hogere prijs doen dan rogge; tegen deze natuurlijke prijsver
schillen behoeft ook geen bezwaar te bestaan. Uiteraard zul*len de invoerheffingen ook op alle andere zetmeelgrondstoffen
en zetmeelproducten moeten worden geheven om een sluitend ge
heel te krijgen«De rentabiliteit van de productie van de akkerbouw is
door dit stelsel in grote lijnen gewaarborgd. Voor granen geldt
de bescherming van de wisselende heffing rechtstreeks..Voor
aardappelen werkt de bescherming indirect, daar duur kracht
voeder de prijs van voederaardappelen belangrijk optrekt. De
consumptie- en fabrieksaardappelverbouw krijgt dus een bodem
in de markt. Ook de verbouw van de voederbieten en andere
voedergewassen wordt indirect beter lonend».
De verbouw van suikerbieten is door het hoge Beneluxinvoerrecht op suiker van f. 18,- per 100 kg al goed beschermd.
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De akkerbouw zal onder een stelsel van monopolie-heffin

gen voor het broodgraan en veevoeder zeker op behoorlijke be
scherming kunnen rekenen, zowel uit hoofde van hogere produc
tiekosten als tegen verstoringen van de wereldmarkt. Afzetmoeilijkheden door contingentering van de invoer in het buiten
land kunnen zich vanzelfsprekend voordoen5 de rentabiliteit
van een bepaalde teelt b.v. van pootaardappelen kan daardoor
tijdelijk in het gedrang komen, maar niet de rentabiliteit
van de akkerbouw, daar in plaats van een niet-rendabel gewassteeds een raxLsibel gewas ka,n : worden verbouwd«,
Ook is het stelsel voor de akkerbouw aantrekkelijk-voor
een intensieve bebouwing van de grond. Niet geheel gerust
zijn wij op de goede keuze van de gewassen. De door de invoer
heffingen beschermde gewassen kunnen een grotere aantrekkelijk
heid voor de boer hebben dan de niet-beschermde gewassen,
terwijl in invoer- resp. uitvoerprijzen gerekend de niet- be
schermde gewassen voordeliger zouden zijn ? nationaal-economisch
beschouwd.
Tenslotte brengt het stelsel voor d e akkerbouw nagenoeg
geen administratieve rompslomp noch inbreuk op de vrijheid
van bedrijfsvoering, handel en verwerking in het binnenland
mee. Uiteraard wordt bij uitvoer van zetmeelhoudende grond
stoffen of zetmeelproducten een restitutie van de invoerheffing
verleend, onafhankelijk van het feit, of het betreffende pro
duct afkomstig i's uit binnenlandse dan wel buitenlandse
grondstof*
Het is bij dit stelsel ongeveer hetzelfde' als bij de

v,

afsluiting van de Zuiderzee. Een dijk scheidt de binnenzee •
van de buitenzee. De binnenzee krijgt nu zijn eigen peil
door middel van de sluizen in de dijk en de aanvoer van water
uit het achterland. De binnenlandse productie en de door de
heffingen beperkte invoer geven een binnenlands aanbod, dat
op de binnenlandse vrije markt een niet te veel fluctuerend
prijspeil te zien zal geven.
Voor de akkerbouw is dit stelsel ontegenzeggelijk door
zijn behoorlijke algemene bescherming, welke het biedt en de
grote mate vrijheid, welke het laat, aantrekkelijk»
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De moeilijkheden komen bij de veehouderij te voorschijn»
De veehouderij ziet terecht in de "bescherming van de akkerhouw een verhoging van kosten van de grondstof van haar ver—
edelingsbedrijf. Voor de oorlog werd het stelsel van de "be
scherming aan de grens zeer krachtig verdedigd door Jan Smit,
zoals, velen Uwer zich ongetwijfeld zullen herinneren. Smit
meende, dat dit stelsel alleen maar "bij oppervlakkige "be
schouwing nadelig was voor de veehouderij. Het komt de vee
houder niet alleen aan op de marge, welke hij ontvangt "bij
de veredeling van veevoeder, maar ook op de opbrengst, van het
eigen verbouwde veevoeder in het dierlijk product, zegt.Jan
Smit terecht. Dit eigen verbouwde veevoeder is kwantitatief
zeer belangrijk. Ongeveer driekwart van het veevoer wordt in
Nederland verbouwd. Onjuist is evenwel de gedachte van Smit,
dat het duurder maken van het krachtvoer ook automatisch leidt,
tot het stijgen van de prijzen van de dierlijke producten en
nog wel zodanig, dat ook het eigen verbouwde voeder tot de
prijs van het duurdere aangekochte krachtvoeder.tot waarde
wordt gebracht. Dit dwingende verband bestaat ten ene male niet.
Het zou gelegd kunnen worden, indien er geen kwantitatieve
afzetbelemmeringeja- in het buitenland waren, door uitvoertoe^

»

slagen toe te passen, welke in principe gelijk zijn aan het
verschil tussen de wereldmarktprijs en de voor het binnenlandberekende richtprijs op grondslag van de hogere prijs van het
aangekochte krachtvoer voor alle voederbestanddelen in de
kostprijs. Dus de kosten van het gras niet gerekend naar de
bestede kosten aan het weiland, maar afgeleid van de prijs
van veekoeken en berekend naar de overeenkomstige voederwaarde.. Zo is het in de praktijk evenwel nog nooit gebeurd en deze
berekeningswijze doet ook niet erg re§el aan. Een dwingend
verband tussen duur aangekocht krachtvoer en een hoge.geldopbrengst van eigen verbouwd voer in de prijs van de melk of
het varkensvlees zien wij niet aanwezigo
Er is wel een ander verband tussen duur aangekocht
krachtvoer en eigen verbouw van veevoer. Duur krachtvoer zal
onafhankelijk van de hoogte van de prijs der dierlijke pro
ducten, stimuleren tot vervanging van het aangekochte voer
door zelfverbouwd voer.
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Duurhouden van het krachtvoer "bevordert xmge twi.jfpld .
het zoveel mogelijk veevoer van eigen bouwland halen en ket
grasland zo intensief mogelijk beweiden en het gras zo goed
mogelijk conserveren. Duur krachtvoer betekent evenwel niet
automatisch een hogere tot waardebrenging in de dierlijke
producten van het eigen verbouwde veevoer. Als dat zo was ?
zou er van de zijde der veehouders niet zoveel bezwaren tegen
zijn ingebracht»
Welke zijn evenwel de bezwaren? In de eerste plaats wordt
de concurrentie op de buitenlandse markt -verzwaard door het
duurder maken van het krachtvoer. Tegen dit euvel is echter wel
een afdoende remedie. Evenals voorde industrie, zal voor de
veredelingslandbouw, welke voorde export, werkt, de heffing
op'de grondstof moeten worden teruggegeven. Dit is in overeen
stemming met de bepalingen van het Handvest voor de internatio
nale handel, dat overigens exportsubsidies na een overgangs
periode verbiedt. Do heffing bij invoer op het voer mag even
wel worden teruggegeven. Hoeveel mag worden teruggegeven? Al
leen over de hoeveelheid buitenlands., krachtvoer, waar werke
lijk 'opgeheven is of over de totale hoeveelheid voer, welke
in de dierlijke producten is verwerkt? Dit maakt een groot ver
schil. Per 100 kg molk is aan onderhoudsvoer en productie-voer
gemiddeld 75 voedereenheden benodigd. Het krachtvoer zal hier
van, bij een rantsoen van 350. kg. per jaar per koe, slechts
ongeveer 10 voedereenheden bedragen. Indien de monopolieheffing
5,- per 100 voedereenheden bedraagt zal dus, alleen over het
krachtvoer gerekend slechts een
ct. per kg melk mogen, worden
gerestitueerd, terwijl, indien over alle in het product geincorporeerde voer de restitutie wordt berekend, tot een bedrag
van 3ï ct. per 3çg melk kan worden gegaan*
Do laatste opvatting is te -verdedigen daar onze export . ...
van dierlijke producten onbestaanbaar is zonder invoer van
krachtvoeder. Onze dierlijke export kan men dus marginaal
beschouwen als louter veredeling van ingevoerd krachtvoer»
Wordt de restitutie in deze geest opgevat, dan is de export-,
positie van de dierlijke producten sterker onder een stelsel van
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19 monopolie-heffingen, dan onder stelsel van wereldmarktprijzen»
Immers zal onder eon stelsel van wereldmarktprijzen alleen
het aangekocht voer goedkoper•zijn*wat bij f. "5,— heffing per
100 kg- voer naar schatting in totaal ten hoogste 1 ct.
(•§ ot. op ingevoerd en i ct. op aangekocht "binnenlands voor)
per kg-melk uitmaakt. Terwijl door het stelsel van restitutie
op alle voer tot een prijsverlaging in het buitenland van 3f
ct. in. het onderhavige voorbeeld kan worden gekomen. Voor
varkensvlees en eieren ligt die verhouding Uiteraard niet zo
gunstig, daar gemiddeld in varkensvlees en dit geldt in nog
hogere mate voor eieren minder zelfverbouwd voor zit verwerkt
dan in melk»
Ten aanzien van de binnenlandse afzet ligt de zaak minder
gunstig. Dezelfde rentabiliteit van de productie kan bij lage
re prijzen van de dierlijke producten worden bereikt, indien
het veevoer goedkoop is. Hogere producten-prijzen beperken
evenwel de binnenlandse consumptie. Op zichzelf zou dit nog
niet zo'n ramp zijn voor de producenten, indien de buitenland«»»
se markt voldoende dierlijke producten zou kunnen opnemen. Aan
dit laatste ontbrak het voor de oorlog nogal eens.
J3e beperking van de binnenlandse cöneumptie door de hogere
prijzen verhoogde de noodzaak toen tot export, hetgeen de
prijzen op de exportmarkt nog meer naar beneden drukte. Hoe
groot.de kwantitatieve invloed van beperking van het binnen
lands verbruik is tengevolge van het duurder worden van het
veevoer is moeilijk te schatten. De beperking van de binnen
landse consumptie van dierlijke producten bij relatief groot
aanbod, door het duurder maken van het krachtvoer ten behoeve
van de akkerbouw, is een moeilijk te verteren brok voor de .
veehouderij.
Om aan deze moeilijkheid te ontkomen is voorgesteld de
bescherming van de akkerbouw a.h.w* geisoleerd te houden van
de veehouderij. Een centraal met overheidsgezag bekleed or
gaan koopt alle binnenlandse granen op tegen de gestelde richt
prijzen en het buitenlandse broodgraan en veevoeder tegen de
wereldmarktprijzen. Na denaturatie krijgt de veehouderij even
wel het veevoer tegen wereldmarktprijs beschikbaar. De akkerbouw
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De akkerbouw ontvangt in dit stelsel gedeeltelijk
bescherming, nl. voor de granen.
De veevoederverbouw (aardappelen, "bieten) moet echter
concurreren met de prijs van de gedenatureerde granen. De
productie ervan wordt, dus, niet. gestimuleerd*.
De veehouderij krijgt hij dit stelsel in het geheel geen
"bescherming; er wordt, alleen een hinderpaal weggenomen. Dit
lijkt ons niet voldoende. Verder vrage men niet welk een romp
slomp verbonden is aan de centrale inname van alle granen
en de denaturatie van alle voedergranen»
Mogelijk kunnen op een "betere wijze de bezwaren van de
veehouderij worden ondervangen zonder in een gecompliceerde
regeling te vervallen»
Evenals voor de granen zouden wij een richtprijs voor de
melk willen laten bepalen door de Overheid, terwijl aan de
hand van de invoerheffing op veevoer de maximale restitutie
wordt bepaald voor de uitvoer van dierlijke producten. Indien
het verschil tussen de buitenlandse prijs en de binnenlandse
richtprijs geringer is dan het maximum restitutiebedrag is de
regeling heel eenvoudig. Het restitutiebedrag wordt namelijk
lager bepaald en wel zo hoog als nodig is voor het behalen
van de richtprijs. Stel evenwel, dat de maximaal toegestane
restitutie niet voldoende is om het prijsverschil te over
bruggen. In dat geval zouden wij de binnenlandse prijs willen
houden op de buitenlandse prijs plus het restitutiebedrag. Dit
zal dan lager zijn dan de richtprijs.Deze lagere prijs is nood
zakelijk om de totale productie te kunnen slijten. Om de
veehouder aan zijn trek te laten komen, zouden wij nu uit
het Landbouwegalisatiefonds een aanvulling op de melkprijs
willen verstrekken, zo hoog, dat de richtprijs wordt gehaald.
Bij melk is het vrij eenvoudig uitvoerbaar om een toeslag uit,
te keren op de hoeveelheid gekeurde melk. Voor varkensvlees
en eieren is de regeling misschien wat moeilijker te vinden,
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- 21 maar een dergelijke oplossing lijkt ons ook hiervan mogelijk»
Zal de productie "bij deze "bescherming niet te groot
worden? In de akkerbouw is daarvoor geen gevaar daar de
oppervlakte cultuurgrond een sterk bepalende factor is. Hoe
ligt de zaak voor de veehouderij? In de dertiger jaren was het

*

aanzwellen van de melk- en vleesstroom een euvel, dat nog
werd versterkt door de verhoging van de prijzen. De dierlijke
productie kan met behulp van aangekocht krachtvoeder sterk
uitgebreid worden; voor varkens en kippen is eigenlijk geen
limiet*te bepalen. Wij hebben de indruk, dat de uitbreiding
van de melkproductie voor de oorlog bijv»sterk bevorderd werd
door het goedkope krachtvoer; veelal was het krachtvoer nog
goedkoper dan het eigen voer. Hogere productie met aangekocht
krachtvoer gaf verlaging van kostprijs in vele gevallen. De
situatie ligt evenwel anders indien het aangekochte kracht
voer belangrijk duurder is dan het zelfverbouwde veevoer»
Een zekere hoeveelheid krachtvoer zal de kostprijs der melk
gunstig beïnvloeden door de betere samenstelling van het rant
soen. Vervanging van meer eigen voer, dat naar verhouding
goedkoper is dan duur aangekocht krachtvoer, zal de kostprijs
der melk en van het varkensvlees opdrijven en daardoor een
automatische rem op de uitbreiding van de productie vormen.
Ik geloof, dat een van da voordelen van een politiek van duur
krachtvoer juist gelegen kan zijn in het vinden van een auto-»»
à
!

"

"

matische rem op te grote uitbreiding van de productie. Het
is merkwaardig, dat Denemarken - dat ongeveer in dezelfde
positie verkeerde als ons land ten aanzien van zijn landbouw de beperking van zijn•veredelingsproductie in de dertiger
jaren reeds hoofdzakelijk heeft uitgevoerd door hot duur ma
ken van het ingevoerde krachtvoer. Een rechtstreekse teeltregeling bleek voor de oorlog al slecht uitvoerbaar en zeer
impopulair. Dc gedachte om via blijvende veevoederrantsoe
nering de dierlijke productie te beperken, lijkt ons niet
zeer bruikbaar. Welk een rompslomp om alle binnenlandse
granen perst te verzamelen en vervolgens om goede nomen
vast te stellen voor de distributie»
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22 Het duurmaken van het krachtvoer wordt het meest gevoeld
door de bedrijven, welke naar verhouding veel krachtvoer aan
kopen. Hierbij zullen ongetwijfeld veel kleine bedrijven zijn»
Anderzijds valt het evenwel op, dat op onze kleine zandbedrijven de eigen voederproductie nog lang niet tot zijn maximum
is opgevoerd. Teveel wordt nog het tradionele bouwplan met
veel rogge en haver en weinig aardappelen en practisch geen
voederbieten gevonden*
Gelukkig zijn er steeds neer, die inzien, dat de inten
sieve voederverbouw voor het kleine bedrijf de weg is voor het
nuttig emplooi verschaffen van de eigen arbeidskrachten en
de vergroting van de basis van het veredelingsbedrijf. Het
duur maken of houden van het krachtvoer zal aanvankelijk de
kleine boer treffen, maar uiteindelijk hem brengen tot een
verbeterde vorm van bedrijfsvoering.
Het spreekt vanzelf, dat de binnenlandse markt ook door
monopolieheffingen op invoer van dierlijke producten moet
worden beschermd. Verder zullen waarschijnlijk ook de ver
vangingsproducten - zoals de margarinegrondstoffen - aan de
invoerheffing onderworpen moeten worden, evenals dat trouwens
voor de oorlog het geval was. Op al deze punten kunnen wij
vandaag niet ingaan# Zo is ook de tuinbouw geheel buiten be
schouwing gebleven.
Ben belangrijke vraag is nog of de rekening op deze wijze
kloppend te krijgen is. Ik heb nog geen uitvoerige berekeningen gemaakt. Enkele globale berekeningen hebben mij even
wel geleerd, dat wij voor de oorlog rond 2 x de hoeveelheid
zetmeelwaarde importeerden als in de export van zetmeelproducten en voedermiddelen geïncorporeerd in geëxporteerde
dierlijke producten bedroeg. Door verhoging van de binnen
landse voederproductie zal die verhouding iets ongunstiger
v/orden, de verhouding zal evenwel niet spoedig zodanig worden
dat de opbrengst van de heffingen, de uitkering van restituties
niet belangrijk overtreft. Uit dit surplus kunnen dus, indien
de binnenlandse markttoestand daar aanleiding toe.geeft, toe
slagen aan de dierlijke productie worden verleend»
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Samenvattend menen wij te mogen concluderen, dat het
stelsel van de rechtstreekse subsidie voor het landbouwpro.
ductie v apparaat in principe belangrijke voordelen heeft, maar
dat de in de huidige internationale orde op het gebied van de
handelspolitiek niet de voorwaarden vervuld zijn, welke wense
lijk zijn voor de toepassing van dit stelsel. Dat ook de
practische uitvoering van de subsidiëring moeilijkheden mee
brengt, waarvoor nog geen afdoende oplossing kan worden aange
geven®
Anderaijàs ben ik van mening, dat het stelsel van be
scherming door middel van het scheppen van een nationaal prijs
peil gevaren inhoudt ten aanzien van het verlies aan voldoende
contact met de wereldmarkt. In totaal gezien krijg ik evenwel
de indruk dat dit stelsel toch het beste is en voldoende waar
borgen biedt voor een doelmatige bescherming van de landbouw
in zijn geheel. De veehouderij hoeft hierbij niet in het gedrang
, te komen door het duurder worden van het krachtvoeder, indien
door restituties bij uitvoer wordt gezorgd voor herstel van
concurrentievermogen en door eventuele toeslagen op de binnen
landse prijs voor voldoende rentabiliteit»
Verder bevordert het stelsel ongetwijfeld een Intensief
gebruik van onze cultuurgrond. Dit is zowel voor het verschaf
fen van arbeid als voor het besparen van dollars voor aankoop
van veevoer een belangrijk voordeel.
Tenslotte is het stelsel aantrekkelijk doordat waar
schijnlijk kan worden volstaan met hoofdzakelijk maatregelen*
welke aan de grens kunnen worden genomen. Het is een eenvoudig
stelsel, dat waarschijnlijk ook in het kader van de Benelux
uitvoerbaar is. Vrijwel alle tussenoplossingen, zoals het
stelsel van Landbouwcrisismaatregelen voor de oorlog, leiden
daarentegen tot omvai^grijke reglementering en contrôle*
Zonder bescherming kan onze landbouw het niet stellen»
Niets .is evenwel erger dan een verstikkende bescherming* Wij
kunnen de impulsen van de economische werkelijkheid, zoals die
zich in de prijzen op de wereldmarkt uiten, niet geheel missen
en wij kunnen ook de motor van het eigen belang bij de onderne«mers voor de opvoering van de productie niet ontberen. Tenslot
te moeten wij bedenken, dat de beste bescherming gelegen is in
de opvoering van de productiviteit*

