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2 POLITIEKE EN ECONOMISCHE ONTWIKKELING VAN DE EU 

2.1 Doel van dit hoofdstuk 

De sociaal-economische ontwikkeling van de regio's van de EU-9 in de afgelopen 
decennia, en de verschillen in dat opzicht tussen regio's, spelen zich af tegen de achter
grond van de Europese eenwording. Het verloop van de Europese integratie is op vele 
plaatsen en vanuit verschillende invalshoeken beschreven . 

Vanuit de hier gehanteerde vraagstelling worden die elementen van de Europese 
eenwording beschreven, die een relatie hebben met landbouw en platteland. Op een 
aantal aspecten die verderop in deze studie een rol spelen in de relatie tussen het 
gevoerde landbouwbeleid en de regionale verdeling van de landbouwproductie en het 
grondgebruik, wordt meer in detail ingegaan. Het betreft het agrarisch structuurbeleid, de 
beleidsmatige aandacht voor de relatie tussen markt- en prijsbeleid en het structuur
beleid, en de recente overgang van prijsondersteuning naar inkomensondersteuning. Ook 
wordt ingegaan op de expliciete doelstellingen op het terrein van het platteland. 

Het belangrijkste doel van dit hoofdstuk is na te gaan in welke mate er een gemeen
schappelijke onverstoorde markt ontstaan is, in het bijzonder in relatie met de landbouw. 

In de navolgende paragrafen wordt eerst ingegaan op de periode vóór de totstandkoming 
van de EEG. Daarna komen de perioden 1958-1969 en 1970-1988, en de ontwikkelingen 
vanaf 1989 aan de orde. Het hoofdstuk wordt afgesloten met enkele conclusies. De 
geschetste ontwikkelingen komen terug in latere hoofdstukken, waar de relatie tussen de 
ruimtelijke en beleidsmatige ontwikkeling van de landbouwsector nader aan de orde 
komt. 

2.2 De aanloop 

2.2.1 Drie redenen voor integratie 

Algemeen wordt er van uitgegaan dat de basis voor de Europese integratie zoals we die 
nu kennen, gelegd is in de Tweede Wereldoorlog (Galtung, 1973, p. 12-13; Lipgens, 
1980, p. 18-31). De Tweede Wereldoorlog had de nationale staat in West-Europa 
verzwakt. Legers van buiten de regio hadden Duitsland verslagen. De militaire capaciteit 
van de West-Europese landen was sterk gereduceerd. Nieuwe militaire conflicten zouden 
kunnen worden voorkomen door Duitsland onderdeel te laten worden van een groter 
geheel, en door conflicten tussen Duitsland en Frankrijk door samenwerking tot een 
oplossing te brengen. 

De overgang van WO II naar Koude Oorlog was een verdere stimulans voor het 
streven naar eenheid. Het streven kreeg daarmee een anti-Russisch accent: de Europese 

3 Zie onder meer El-Agraa (1982) en Hitiris (1988), en voor de landbouwsector Tracy (1989). 



RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW 1950-1992 

eenwording "(...) ligt ingebed in een wereldconflict. Het is zelfs zo, dat wanneer na 
Stalins dood de spanning vermindert, tegelijk de drang naar eenheid afneemt" (De Jong, 
1980, p. 16)4. 

Los van WO II en Koude Oorlog speelde ook de dekolonisatie een rol. Galtung 
(1973, p. 16) constateert dat zes van de zeven landen die bij de totstandkoming van de 
EG betrokken waren (de "Zes" plus het Verenigd Koninkrijk), hun koloniën verloren 
hadden, of aan het verhezen waren. Zijn conclusie is dat met de Europese integratie 
geprobeerd is de rol van die landen als wereldmacht te herstellen. 

De aanhef van het Verdrag van Rome stelt het wegnemen van barrières, met als doel 
verbetering van de welvaart, voorop5. Toch lijkt politieke samenwerking het achter
liggende doel te zijn. De drie genoemde belangrijke drijfveren voor Europese integratie 
hebben immers betrekking op algemeen geo-politieke doelen, en niet primair op het 
economische en sociale doel van vergroting van de welvaart. Meningsverschillen met 
een economische inslag die in latere jaren ontstonden, tot aan het vastgelopen 
landbouwbeleid en de opzet van de Europese Monetaire Unie toe, zijn in lijn met dat 
uitgangspunt steeds weer opgelost via de wens van de belangrijkste lidstaten (de as 
Bonn-Parijs) tot politieke oplossingen te komen. Voorzover aan de orde, werden 
overwegingen van economische efficiency aan die algemeen politieke wens 
ondergeschikt gemaakt. 

2.2.2 Het ontstaan van de EEG6 

De ondertekening van het Verdrag van Rome (25 maart 1957) was het sluitstuk van een 
proces dat na de Tweede Wereldoorlog doorlopen werd. De belangrijkste stappen waren 
achtereenvolgens de presentatie van het plan-Schuman (9 mei 1950) dat leidde tot de 
oprichting, in 1951, van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de 
oprichting van de West-Europese Unie (1954), en de ministerconferentie van Messina 
(1955), waar besloten werd tot het instellen van een intergouvernementele commissie, de 
commissie-Spaak. 

Een belangrijk onderdeel van de besprekingen in de commissie-Spaak was de vraag over 

4 Het is denkbaar dat de recente teloorgang van de macht van de USSR, respectievelijk 
Rusland, wederom negatieve invloed heeft op tempo en reikwijdte van de Europese integratie. 
Anderzijds is de integratie momenteel in een veel verdere fase dan aan het eind van WO H, en 
vormde de laatste jaren het bestaan van het Oostblok ook een hinderpaal voor verdere integratie 
(vgl. Kuhmonen en Strijker, 1991). Reden om niet te snel naar historische parallellen te grijpen. 

5 De tweede volzin van het verdrag luidt: "Besloten hebbende, door gemeenschappelijk 
optreden de economische en sociale vooruitgang van hun landen te verzekeren en daartoe de 
barrières die Europa verdelen te verwijderen, (...)". 

In Bijlage 1 wordt ingegaan op een aantal aspecten van het verloop van het proces dat tot de 
ondertekening van het Verdrag van Rome doorlopen is. 
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welke sectoren de gemeenschappelijke markt zich zou uitstrekken (zie par. 2.2.3). De 
Duitsers wilden de landbouwmarkten buiten de overeenkomst laten, de Fransen en 
Nederlanders voelden daar niets voor (Tracy, 1989, p. 251). Zij beschouwden de 
landbouwsector als een belangrijke bron van deviezen, waar in het bijzonder de Fransen 
grote zorgen hadden over de concurrentiekracht van hun industrie. Het opnemen van de 
handel in landbouwproducten in de gemeenschappelijke markt maakte de politieke 
afstand met de Britten extra groot. De onderhandelingen over de EEG en Euratom 
werden succesvol afgerond met de ondertekening van het Verdrag van Rome op 25 
maart 1957. 

2.2.3 Incorporatie van de landbouwsector 

Vrijwel gelijktijdig met de presentatie van het plan-Schuman, dat leidde tot de oprichting 
van de EGKS, werd het Charpentier-plan gelanceerd. Het plan was een Frans initiatief: 
Frankrijk zocht naar ruimere markttoegang voor haar landbouwproducten. Charpentier 
had een gemeenschappelijke Europese markt voor landbouwproducten voor ogen, 
losgekoppeld van de wereldmarkt. Een Hoge Autoriteit voor Landbouw zou 
supranationale bevoegdheden krijgen op het terrein van productiecontrole en 
prijsvaststelling. 

Zowel binnen als buiten de Raad van Europa, waar het plan ingediend was, bestond 
weerstand tegen het supranationale karakter. Om snelheid in de discussie te brengen 
kwam de Franse regering met een nieuw voorstel: het plan-Pflimlin. Dit plan stuurde aan 
op een Europese Agrarische Gemeenschap, en ondersteunde op hoofdlijn het 
Charpentier-plan. Hetzelfde gold voor een Nederlands voorstel van Mansholt. Tracy 
(1989, p. 246) spreekt in dit kader zelfs van het plan-Mansholt, een wel zeer verwarrende 
naam als men de latere Mansholt-plannen tot hervorming van het EG-landbouwbeleid in 
de beschouwing betrekt (zie par. 2.3.3). Een akkoord over deze plannen werd niet 
bereikt, in het bijzonder omdat het Verenigd Koninkrijk geen supranationale 
besluitvorming wenste (Tracy, 1989, p. 247)7. 

7 Tracy (1989, p. 245) stelt dat de wens dat de gemeenschappelijke markt zich ook uitstrekt 
tot landbouwproducten teruggevoerd moet worden op minder goede ervaringen in de Benelux 
(1948) of zelfs de BLEU (Belgisch-Luxemburgse Economische Unie), 1922). Beide verdragen 
bevatten afspraken over de handel in landbouwproducten. De individuele lidstaten kregen het 
recht minimum-producentenprijzen, gebaseerd op productiekosten vast te stellen. Bij de 
verdediging van die prijzen was het toegestaan de invoer, ook die uit de lidstaten, te beperken. 
Vrij verkeer van landbouwproducten werd daarmee een utopie. 

Voor Nederland, als exporteur van landbouwproducten, waren dergelijke beperkingen zeer 
onaantrekkelijk. Tussen 1948 en 1962 werden meerdere pogingen ondernomen om binnen de 
Benelux tot prijs- en beleidsharmonisatie te komen, maar zonder succes. 
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De doorbraak kwam in de commissie-Spaak, waarin onderhandeld werd over een 
Europese douane-unie . De basispositie was dat er geen akkoord bereikt kon worden als 
landbouw niet meegenomen werd in de gemeenschappelijke markt. Frankrijk, Italië en 
Nederland verwachtten concurrentievoordeel te hebben in landbouwproducten en wilden 
voor die producten toegang tot de gemeenschappelijke markt. In ruil daarvoor wilde men 
industriële producten op de eigen markt toelaten. Daar bovenop lag de gezamenlijke 
politieke wens tot een akkoord te komen. 

De zes lidstaten waren het onderling niet zonder meer eens over de vormgeving van 
de Europese bemoeienis met het landbouwbeleid. In het bijzonder verschilden de 
inzichten over de vraag of er gedetailleerde marktreglementering in de gemeen
schappelijke markt plaats moest vinden. Nederland wilde een zo vrij mogelijke markt, 
met bijbehorende, tamelijk lage prijzen. Frankrijk en vooral West-Duitsland hadden 
uitgebreid marktingrijpen voor ogen, waarbij in West-Duitsland aan een relatief hoog 
prijspeil gedacht werd. 

In de uiteindelijke verdragstekst worden veel problemen omzeild. In Titel II "De 
Landbouw" (artikel 38 e.v.) worden de doeleinden van het landbouwbeleid gespeci
ficeerd. Het betreft een optelsom van de verschillende nationale wensen, voor veel 
verschillende uitleg vatbaar, ten dele onderling strijdig en niet voorzien van een 
prioriteitsstelling (zie Meester en Strijker, 1985, hoofdstuk 3)9. De vormgeving van het 
beleid bestond uit een overzicht van mogelijk te gebruiken instrumenten: 
gemeenschappelijke regels, verplichte coördinatie, Europese marktorganisatie. 
Opengelaten werd of er een gemeenschappelijk prijsbeleid op een of meer terreinen 
moest komen. Enige referentie naar regionaal of plattelandsbeleid ontbrak. Wel werd het 
voor lidstaten mogelijk gemaakt nationale steun te verlenen aan bedrijven die last hebben 
van structurele of natuurlijke omstandigheden. 

8 Bij een douane-unie is er vrij verkeer van goederen tussen de lidstaten en bestaat er een 
gemeenschappelijk buitentarief. Zie Molle (1990, pp. 12-13) voor een overzicht van de karakte
ristieken van vrijhandelszone, douane-unie, gemeenschappelijke markt, economische unie, 
monetaire unie en volledige economische unie. 

9 In Artikel 39 van het Verdrag wordt het doel als volgt omschreven: 
a) de productiviteit van de landbouw te doen toenemen door de technische vooruitgang te 

bevorderen en door zowel de rationele ontwikkeling van de landbouwproductie als een 
optimaal gebruik van de productiefactoren, met name de arbeidskrachten, te verzekeren, 

b) aldus de landbouwbevolking een redelijke levensstandaard te verzekeren, met name door de 
verhoging van het hoofdelijk inkomen van hen die in de landbouw werkzaam zijn, 

c) de markten te stabiliseren, 
d) de voorziening veilig te stellen, 
e) redelijke prijzen bij de levering aan verbruikers te verzekeren. 

10 
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2.3 De periode 1958-1970 

2.3.1 Inleiding 

De inwerkingtreding van het Verdrag van Rome, in 1958, was het begin van een periode 
waarin de EG uitgroeide tot een volwaardige douane-unie. De integratie van 
overheidsbeleid werd in eerste instantie vooral zichtbaar op het terrein van de landbouw. 
Integratie van overheidsbeleid heeft niet automatisch een economische betekenis, het 
leidt niet direct tot meer marktintegratie (zie verder hoofdstuk 3). Pelkmans (1984) 
maakt in dit kader onderscheid tussen marktintegratie van onderaf en van bovenaf. 
Integratie van onderaf is in zijn visie de marktintegratie die ontstaat door gedrag van 
marktpartijen: het aangaan van handelscontacten, eventueel het omzeilen van 
institutionele belemmeringen. Integratie van bovenaf is het gevolg van het gedrag van 
overheden: integratie van overheidsbeleid. Integratie van bovenaf valt uiteen in negatieve 
integratie van overheidsbeleid en in positieve integratie (Tinbergen, 1954, pp. 77-78). 
Negatieve integratie behelst het opheffen van voor andere verdragspartners 
discriminerende nationale regelgeving en nationaal beleid, onder gezamenlijk toezicht. 
Het afschaffen van importverboden, het afschaffen van controles en het beëindigen van 
bevoordeling van eigen bedrijven is te vatten onder deze term. Positieve integratie is het 
overdragen van beleid en regelgeving aan gemeenschappelijke organen. Het ontwikkelen 
van gemeenschappelijk beleid, of het instellen van gemeenschappelijke regelgeving, 
zoals in belangrijke mate het geval geweest is met het tot stand brengen van het gemeen
schappelijk landbouwbeleid is dus op te vatten als positieve integratie (zie verder par. 
2.3.3.1). De beide termen houden geenszins een waarde-oordeel in. In de visie van 
klassieke liberalisten is negatieve integratie ongetwijfeld zelfs te prefereren boven 
positieve integratie. 

De uitwerking en implementatie van het Verdrag van Rome bestond uit zowel 
positieve als negatieve integratie. De aanhef van het Verdrag maakt duidelijk dat men 
vooral negatieve integratie voor ogen had: afschaffen van belemmeringen. Direct in de 
eerste artikelen blijkt echter positieve integratie een belangrijke rol te spelen. In Art. 3 
worden de voorgenomen activiteiten opgesomd, waarbij zowel sprake is van verwijderen 
van belemmeringen, als van het ontwikkelen van gezamenlijk beleid. 
In de beginjaren, tot ongeveer 1970 liepen twee processen parallel: 
- de invulling en uitwerking van het Verdrag; 
- de vormgeving van het landbouwbeleid. 
Op beide onderwerpen wordt hierna kort ingegaan. 

2.3.2 Invulling en uitwerking van het Verdrag 

Het Verdrag van Rome had het karakter van een raamwerk, dat invulling en actie 
vereiste. Veel details of zelfs grote brokken moesten nog uitgewerkt worden. In het 
Verdrag had de Europese Commissie de taak toebedeeld gekregen met voorstellen te 

11 
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komen. Die taak werd met verve ter hand genomen.10 

De invulling van het Verdrag betrof onder meer de fasering van de verlaging van de 
importtarieven bij handel tussen lidstaten. Deze verlaging gold ook landbouwproducten 
(Tracy, 1989, p. 251). De eerste verlaging van 10% per 1 januari 1959 was nog weinig 
aansprekend en was voorzien in het Verdrag (art. 14). In 1962 werd op voorstel van de 
Commissie besloten het tempo van afbraak van de tarieven te versnellen. 

Ook lukte het, zij het met veel moeite, het landbouwbeleid nader in te vullen (Titel II 
van het Verdrag). De problemen die opgelost moesten worden waren groter dan 
voorzien, vanwege toename van de verschillen tussen de landbouwprijzen in de 
verschillende lidstaten tussen 1957 en 1962 (Strijker, 1986) (zie verder paragraaf 2.3.3). 
Toch werd begin 1962 een akkoord bereikt, waardoor de volgende stap in de 
totstandbrenging van de EEG genomen kon worden. 

In de jaren daarna kwam het eenwordingsproces onder druk te staan. Frankrijk wilde, om 
de eigen positie veilig te stellen, een doorslaggevende rol voor de Raad,' en 
besluitvorming bij unanimiteit. Ook blokkeerde het land toetreding van het Verenigd 
Koninkrijk. De achtergrond was de overtuiging van De Gaulle dat toetreding van het 
Verenigd Koninkrijk het Franse leiderschap van de EU zou aantasten (Pryce, 1973, p. 
17). Frankrijk besloot, in 1965, tot een boycot van het overleg in de Raad: "de politiek 
van de lege stoel". In 1966 werd een compromis bereikt (het akkoord van Luxemburg), 
waarbij zoals Pryce (p. 19) dat noemt "(...) the members agreed to disagree (...)." 
Strijdpunt was en bleef het gebruik van meerderheidsbeslissingen in de Raad". 

De draad van verdergaande integratie werd weer opgepakt vanaf het moment dat De 
Gaulle aftrad (april 1969). Op de Top van regeringsleiders in 1969 in Den Haag werd 
overeenstemming bereikt over de principes van de financiering van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid (Pryce, 1973, p. 20 e.V.). In de eerste jaren vond de 
financiering van de Gemeenschap plaats door jaarlijkse bijdragen van de lidstaten, op 

Dat heeft er mede voor gezorgd dat de Commissie gaandeweg het exclusieve recht op 
initiatief verkreeg. In de beginfase kon de Commissie, door haar actieve opstelling, snelheid in 
het ontwikkelingsproces houden. Het is wel zeker dat als de nadere invulling van het Verdrag 
van de Raad van Ministers afgehangen had, het integratieproces weldra verzand was. 

Lang niet alle besluiten in de EU hoeven met unanimiteit genomen te worden (Meester, 
1998). In de dagelijkse praktijk van het landbouwbeleid kunnen de meeste besluiten met gewone 
of met gekwalificeerde meerderheid genomen worden (zie bijvoorbeeld Art. 43). Conform het 
Akkoord van Luxemburg uit 1966 kan een lidstaat dan stellen dat het een zaak van vitaal belang 
betreft, in welk geval de Commissie op zoek moet naar een voor iedereen aanvaardbare 
oplossing. Een echt veto-recht is dit niet, ook al interpreteren sommige lidstaten het wel als 
zodanig (zie Meester, 1998, p. 40). Als bij minder cruciale zaken, zoals de jaarlijkse landbouw-
prijsbesluiten, een beroep op vitaal belang gedaan wordt, heeft de Europese Commissie nog 
mogelijkheden om desondanks haar zin te krijgen. Dit door een beroep te doen op de verant
woordelijkheid die de Commissie heeft voor ordelijke toepassing van het Verdrag (Art. 155). 

12 
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grond van een vaste verdeelsleutel. De grote lidstaten droegen elk 28% bij, België en 
Nederland elk 7,9% en Luxemburg 0,2% (Verdrag, Art. 200). Voor het Europees Sociaal 
Fonds gold een afwijkende sleutel. Art. 201 schiep de mogelijkheid deze bijdragen te 
vervangen door een systeem van eigen middelen, met name bestaande uit ontvangsten uit 
het gemeenschappelijk douanetarief. Het besluit van 1969 stelde inderdaad het systeem 
van eigen middelen in, bestaande uit de landbouwheffingen en douanerechten 
(stapsgewijs ingevoerd). Hier bovenop zou een afdracht van maximaal 1%-punt BTW 
door de lidstaten komen. Hiervoor moest de BTW-grondslag eerst nog geharmoniseerd 
worden (Tracy, 1989, p. 266). 

Het in het Verdrag gestelde doel van het creëren van een gemeenschappelijke markt 
kwam met het akkoord over de financiering binnen handbereik. Tegelijkertijd werd 
afgesproken op weg te gaan naar een volgend stadium: de economische unie. Ook werd 
bij die gelegenheid besloten de lidmaatschapsaanvraag van het Verenigd Koninkrijk en 
een aantal andere EFTA-landen in behandeling te nemen. 

Met het akkoord van Den Haag kwamen de ontwikkelingen in een stroomversnelling. 
Binnen een jaar waren de belangrijkste onderhandelingspunten met de Britten, Denen, 
Noren en Ieren opgelost. Onderdeel daarvan was de afspraak om te komen tot een 
regeling voor de landbouw in laagproductieve gebieden (zie par. 5.6). 

Daarmee kon de overgangsperiode afgesloten worden, precies volgens de 
oorspronkelijke afspraak 12 jaar na 1958. 

2.3.3 Landbouwbeleid tussen 1958 en 1970 

2.3.3.1 Positieve en negatieve integratie 

De politieke conflicten die voor een reeks van jaren de voortgang van de EG 
blokkeerden, hadden invloed op de vormgeving van het landbouwbeleid. 

Het Verdrag was duidelijk over de vraag of landbouw onderdeel van de gemeen
schappelijke markt zou zijn. Ondanks de aanvankelijke Duitse bezwaren vermeldt Art. 
381 (het eerste artikel van Titel n, De Landbouw): "De gemeenschappelijke markt omvat 
mede de landbouw en de handel in landbouwproducten." Een gemeenschappelijke markt 
kon op twee manieren bereikt worden. De ene mogelijkheid was dat de handel in 
landbouwproducten tussen lidstaten vrijgegeven zou worden onder gelijktijdige afbraak 
van nationale beleidsinstrumenten. Het gaat in dat geval dus om de weg van de negatieve 
marktintegratie. Vrije handel verdraagt zich immers niet met nationale prijsvaststelling, 
nationaal vastgestelde productiequota, menggeboden, denaruratieregelingen en 
dergelijke, omdat handelsstromen zich dan op de meest aantrekkelijke regeling richten. 
De andere mogelijkheid was dat niet alle nationale regelingen afgeschaft, maar op elkaar 
afgestemd zouden worden, samengebracht tot een gemeenschappelijk beleid. Het gaat in 
dat geval dus om de weg van de positieve marktintegratie. Over de noodzaak van 
vervanging van nationaal beleid door gemeenschappelijke regels bestond geen 
meningsverschil. Men wilde dus niet louter via negatieve integratie te werk gaan. De 
vormgeving daarvan was echter niet in het Verdrag vastgelegd, zodat de Europese 

13 
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Commissie belangrijk werk te doen had. De leiding was in handen van Sicco Mansholt, 
landbouwcommissaris tot 1972. De eerste actie was het bijeenroepen van een 
ministerconferentie, zoals voorzien in Art. 43 van het Verdrag: de Conferentie van 
Stresa. 

2.3.3.2 Stresa 

De Conferentie van Stresa (3-12 juli 1958) had als doel de grondslagen van het 
toekomstig landbouwbeleid vast te stellen. In de bijeenkomst lag de nadruk op de 
veranderingen die de landbouwsector zou moeten doormaken (zie bijlage 2). De dreiging 
van productieoverschotten werd onderkend, en structuurbeleid1 en een gematigd 
prijsbeleid zouden zulks moeten voorkomen. Tot ferme besluiten kwam het echter niet. 

De gedachte was dat via kostprijsverlaging een gematigd (of laag) prijsniveau acceptabel 
kon zijn of worden. Dit ging voorbij aan het feit dat rationalisatie en kostprijsverlaging 
tot een aanzienlijke productiviteitsstijging kon leiden. Het in de hand houden van de 
productie-omvang, die via productiviteitsstijging zeer kan toenemen, kan een nog lager 
prijsniveau vergen. In feite werd de mogelijke productiviteitsstijging in deze benadering 
zeer onderschat. Het betrof niet alleen een onderschatting van de productiviteitsstijging 
per jaar onder invloed van positieve prijsprikkels, maar vooral ook een onderschatting 
van het aantal jaren. In Stresa ging men impliciet uit van een comparatief-statisch beeld: 
een productiviteitssprong, waarna verdere groei van de productie niet zou optreden. De 
feitelijke situatie is die geweest van doorgaande groei, met doorgaande noodzaak tot 
sanering en dus doorgaande noodzaak tot prijsdruk. Los daarvan, hoe het prijsbeleid er 
uit moest zien in de periode voor dat de productiviteitssprong gemaakt is, bleef 
onbesproken. De waarschuwing van Mansholt dat hoge prijzen de gewenste structuur
verandering tegengaan, is niet terug te vinden in de Resolutie13. 

De oogst van Stresa is dat nieuwe nadrukken in het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
gelegd werden, overigens zonder dat wezenlijke vooruitgang in de invulling geboekt 
werd. Meester (1980, pp. 49-50) noemt: a) de toegenomen aandacht voor overproductie, 
b) de relatie tussen prijsbeleid en structuurbeleid, c) de koppeling tussen landbouwbeleid 
en regionaal beleid, en d) de toegenomen aandacht voor handel met derde landen. In de 
jaren daarna, bij de invulling van het landbouwbeleid, blijft er van deze nadrukken 
weinig over. 

Op de Conferentie van Stresa bleek dat een grote structuurverandering van de landbouw 
in de EU nodig geacht werd, en dat een laag prijspeil een voorwaarde voor die 

12 Zie par. 5.5 voor een definitie van dit begrip. 

13 Dat Mansholt dit verband in de beschouwing betrok is opmerkelijk, omdat het ook heden 
ten dage nog volop onderwerp van wetenschappelijk onderzoek is (vgl. Larsen en Hansen, 
1994). 
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structuurverandering was. Maar men wilde de consequenties niet aanvaarden, namelijk 
bedrijfsbeëindiging en migratie naar de stad. Men zette dus geen duidelijke lijn uit, 
afgezien van een roep om regionale industrialisatie (iets dat beleidsmatig buiten de 
competentie van de ministers van Landbouw lag). Deze insteek, rationalisatie van de 
landbouwproductie willen, maar de consequenties niet willen aanvaarden, is de jaren 
daarna het EU-landbouwbeleid blijven domineren. 

2.3.3.3 Prijsniveau 

Ook na Stresa kwam er vooreerst weinig duidelijkheid over de vormgeving van het land
bouwbeleid. De twee kernproblemen waren de keuze van het instrumentarium om 
prijzen te kunnen beïnvloeden, en vervolgens, de keuze van de prijsniveaus. 

De Duitsers zagen het liefst dat de invoering van gemeenschappelijke prijzen en 
regels achterwege bleef. Nederland weigerde aan beleidsvorming in andere sectoren mee 
te werken als het landbouwbeleid geen gelijke pas hield (Tracy, 1989, p. 253). De achter
grond was dat de Bondsrepubliek vreesde dat gemeenschappelijke prijzen veel lager 
zouden liggen dan de toen nog geldende nationale prijzen. De oorzaak van dat 
prijsverschil lag deels in de monetaire ontwikkelingen (Meester en Strijker, 1985, p. 17; 
Strijker, 1986, pp. 16-18), deels in het niveau van zelfvoorziening en deels in het in 
Duitsland gevoerde landbouwbeleid. 

In de periode 1950-1960 veranderde de prijsverhouding tussen Duitsland en Frankrijk 
voor landbouwproducten sterk. Tot 1957 waren de prijzen in West-Duitsland lager dan 
die in Frankrijk (zie ook Tracy, 1989). De relatieve prijsstijging van West-Duitsland in 
1957-1960 is terug te voeren op monetaire gebeurtenissen (devaluaties van de Franse 
Franc in die periode). Vervolgens liep het West-Duitse prijspeil sterk op, tot het in 1960 
zo'n 20-30% hoger lag dan het Franse'4. In de beginfase van de EU vond prijsaanpassing 
plaats, waardoor in 1968 dit percentage afgenomen was tot 5-10%. In het jaar dat de 
gemeenschappelijke landbouwmarkt bereikt is, zijn de prijzen van beide landen dus 
vrijwel gelijk geworden. 

Dat de prijzen in beide landen niet volledig gelijk zijn hangt samen met de 
zelfvoorzieningsgraden. De West-Duitse landbouw is traditioneel op zelfvoorziening en 
niet op export gericht. Het gevolg was dat het prijsniveau tamelijk hoog lag. Dat het 
prijsniveau ook zonder overheidsingrijpen in een importland veelal hoger ligt dan op de 
wereldmarkt of in een exportland wordt onder meer verklaard door transportkosten. Het 
prijspeil in een importland is dan de wereldmarktprijs plus de transportkosten naar het 
betreffende land. 

Het Duitse prijsniveau nam daarnaast ook toe door het vanaf ongeveer 1950 gevoerde 

14 Voor individuele producten is dit nog wat nauwkeuriger in te vullen. Tot 1954 lag voor 
zachte tarwe het Duitse prijsniveau (gemiddeld door boeren ontvangen) onder het Franse. In de 
periode 1954-56 ligt het Duitse niveau ongeveer 10% boven het Franse, en in de jaren daarna 
loopt dat op tot ongeveer 25% (afgeleid uit Ministerie L&V, Selected Agri-figures of the EEC, 
Den Haag, div. jaren). 
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prijsbeleid. Dat beleid was gericht op verhoging van de binnenlandse landbouwproductie 
en het in stand houden van werkgelegenheid in de landbouw, met als een van de instru
menten gegarandeerde prijzen op een relatief hoog niveau (Eckart et al., 1994, p. 9). De 
bedrijfsstructuur was van oudsher al ongunstig omdat in het vooroorlogse Duitsland de 
grootschalige landbouw vooral in het oosten geconcentreerd zat. De landbouw in het 
westelijk deel was minder ontwikkeld en minder belangrijk. Dit structuurprobleem was 
na de oorlog nog verscherpt door de opvang na de oorlog van veel gevluchte Duitsers uit 
verloren gebieden. Deze mensen waren voor een deel in de landbouw terechtgekomen, 
waardoor de bedrijfsstructuur zich ongunstig ontwikkeld had. 

2.3.3.4 Marktordeningen 

Na langdurige onderhandelingen legde de Commissie in de zomer van 1960 uitgewerkte 
voorstellen op tafel. Daarin waren heffingen op invoer uit derde landen voorzien en er 
werden prijsvoorstellen gedaan voor granen en suiker. De voorstellen hielden in dat de 
prijzen in Duitsland, Italië en Luxemburg verlaagd zouden worden en in de andere 
lidstaten verhoogd, om op een voor alle landen gelijk prijsniveau uit te komen. 

De besluitvorming over het instrumentarium vond anderhalf jaar later plaats, 
14 januari 1962, na continue onderhandelingen vanaf 4 december 1961. In de woorden 
van Pryce: "This feat of endurance involved 45 separate meetings, 137 hours of 
discussion, with 214 hours in sub-committee, 582.000 pages of documents, and three 
heart-attacks" (p. 15). 

Het resultaat was een uitgebreide marktordening voor granen, met richtprijzen en 
drempelprijzen, met variabele invoerheffingen en met exportrestituties. Prijsniveaus 
werden niet vastgesteld, omdat Duitsland geen prijsverlaging wilde accepteren. Wel 
werd afgesproken dat voor het prijsjaar 1963/64 voor het eerst gemeenschappelijke 
prijzen zouden gelden. Aan de doelen van eenheid van markten (de Nederlandse eis) en 
communautaire preferentie (de Franse eis) werd daarmee voldaan. Principe-afspraken 
over de te kiezen prijsniveaus moesten de Duitse belangen veiligstellen. 

2.3.3.5 Financiering 

Naast de afspraken over de vorm van de marktordening werden afspraken gemaakt over 
de gemeenschappelijke financiering, via het Europees Oriëntatie- en Garantie Fonds 
(EOGFL). De verstrekking van middelen aan het EOGFL bleef een heet hangijzer. 
Vooreerst was, zoals in de vorige paragraaf is vastgesteld, gekozen voor directe 
bijdragen van de lidstaten, met op termijn financiering vanuit eigen middelen, gevoed uit 
invoerheffingen. Over dit laatste punt zouden later nadere afspraken gemaakt worden, 
omdat men het vooralsnog oneens bleef. 

In 1963 werden marktordeningen voor zuivel, rundvlees en rijst vastgesteld. Het 
vaststellen van de prijsniveaus bleek heel erg lastig (zie Tracy, 1989, pp. 258-262) omdat 
met name in West-Duitsland prijsverlagingen onacceptabel bleken. Na een aantal jaren 
van argumenteren, touwtrekken en dreigen (vooral door Frankrijk dat daarmee de hele 
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EG-samenwerking op het spel zette) werd in december 1964 voor granen een 
overeenkomst bereikt. De Duitse prijs voor tarwe werd verlaagd (met ruim 10%), voor 
andere graansoorten werden voor de Duitsers relatief gunstige prijsbesluiten genomen, 
en de telers van tarwe in Duitsland, Italië en Luxemburg werden voor een aantal jaren 
gecompenseerd voor de prijsverlaging (Tracy, 1989, p. 262). Dit soort compensaties, via 
toeslagen of door aanpassing van de toepassing van het BTW-stelsel voor de landbouw, 
is in de loop der tijd vaker gebruikt om het eens te worden over plannen die tot verlaging 
van prijzen in een of meer lidstaten leiden (zoals bij de afbouw van het agromonetaire 
stelsel). Iets dergelijks deed zich voor bij de vaststelling van de marktordening voor 
suiker (uiteindelijk vastgesteld in 1966). Een stelsel van gemeenschappelijke prijzen zou 
tot productieverschuivingen ten nadele van Duitsland en Italië geleid hebben, één van de 
redenen om voor een quota-stelsel te kiezen. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke 
compensaties de positie van de landbouw in sommige delen van de EU ten opzichte van 
die in andere delen kunstmatig verbeteren of instandhouden. Dergelijke compensaties 
leiden er ook toe dat de mogelijke efficiency-winst als gevolg van het vormen van de 
gemeenschappelijke markt niet (volledig) bereikt wordt. 

De onderhandelingen over de vormgeving en invulling van het beleid laten zien dat de 
verschillende lidstaten eigenlijk geen besluiten wilden accepteren die negatief uitwerkten 
voor hun eigen boeren. Waar uiteindelijk toch dergelijke besluiten genomen moesten 
worden, werd compensatie geëist en gekregen. De gedachte dat de productie daar plaats 
moet vinden waar dat het goedkoopst kan, werd klaarblijkelijk door de lidstaten 
verworpen zodra het hun eigen productie betrof. 

Na de stilstand vanwege het diepgaande conflict tussen Frankrijk en de rest over de rol 
van meerderheidsbeslissingen en de positie van EG-organen en het akkoord van 
Luxemburg, werden de resterende problemen opgelost. De EG kon daarmee op 1 juli 
1968 met een gemeenschappelijk landbouwbeleid verder, twee jaar eerder dan voorzien 
in het Verdrag. Dat men er toch uit kwam had volgens Heringa (1998, p. 33) mede te 
maken met het feit dat men de afronding van het landbouwbeleid wilde bereiken voordat 
er zich nieuwe toetreders, in het bijzonder het Verenigd Koninkrijk, mee konden 
bemoeien. 

De oplossing van de institutionele problemen rond EG en landbouwbeleid had het 
zicht op de ontwikkelingen die zich in de landbouwsector voordeden enigszins 
weggenomen. Die ontwikkelingen waren voor het ingezette beleid verontrustend. De 
vormgeving van het landbouwbeleid was afgestemd op een netto-invoersituatie (Meester 
en Strijker, 1985). In de periode 1956-1960 was de EG-6 inderdaad importerend voor 
een aantal landbouwproducten, in het bijzonder voor het belangrijke product graan (zie 
tabel 2.2). Uitzondering vormden suiker en zuivel, overigens zonder dat er sprake was 
van een enorm uitvoeroverschot. In de zestiger jaren veranderde dit beeld. Reeds in het 
allereerste begin van de EEG wordt door sommigen de ontwikkeling van de 
zelfvoorziening van de Gemeenschap als zorgwekkend aangemerkt, en als reden voor 
een terughoudend prijsbeleid gezien (EEG studies, 1962, p. 3). 
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Voor suiker en zuivel liepen de overschotten na 1960 snel op, en ook voor tarwe en 
sommige fruitsoorten werd de EG netto-exporteur (zie Meester en Strijker, 1985 en 
Tracy, 1989, p. 267). 

2.3.3.6 Mansholt-plan 

Het gemeenschappelijk beleid beperkte zich tot markten en prijzen, een gemeen
schappelijk structuurbeleid was afwezig. Door Van der Stelt-Scheele en Berkhout (1998, 
p. 102) is vastgesteld dat de waarschijnlijke bedoeling in het Verdrag was om met behulp 
van structuurbeleid tot een moderne productieve landbouwsector te komen, die zonder 
verdere doorgaande steun zou kunnen blijven bestaan. Marktordeningen zouden in dat 
kader vooral een overbruggende en ondersteunende rol kunnen spelen. In Stresa werd 
vervolgens door Mansholt vastgesteld dat met prijsbeleid alleen, grote 
productieoverschotten in het verschiet lagen. Het duurde tot 1968 voor er een voorstel 
voor een gemeenschappelijk structuurbeleid op tafel lag (het Mansholt-plan). Wel werd 
van tijd tot tijd de intentie herbevestigd dat een structuurbeleid ontwikkeld zou worden. 
Louwes (1985, p. 95) noemt onder meer de eerste voorstellen van de Commissie in 1959 
en 1960, de oprichting van een permanent comité voor de landbouwstructuur (1962), het 
in het leven roepen van financiële grondslagen voor het structuurbeleid (1962) en het 
inzetten van gemeenschapsmiddelen voor individuele projecten (Verordening 17/64). 

Het Mansholt-plan (Com (68) 1000) werd op 18 december 1968 gepresenteerd15. Het 
plan begint met de vaststelling dat - 10 jaar verder - de belangrijkste doelen van het 
landbouwbeleid niet gerealiseerd zijn, en dat in toenemende mate productie-overschotten 
ontstaan. Ook wordt geconstateerd dat de bedrijven nog steeds zo klein zijn dat ze veelal 
geen volledige arbeidsplaats bieden als de productie enigszins efficiënt georganiseerd 
wordt. Er wordt dan ook gesteld: "Het ligt voor de hand dat, zolang deze structurele 
gebreken bestaan, het prijs- en garantiebeleid in ruime mate door sociale overwegingen 
wordt bepaald." Om deze situatie te veranderen wordt gesteld dat beleid ontwikkeld 
moet worden om evenwicht op de markten tot stand te brengen, en om de landbouw
structuur te verbeteren. Daartoe worden prijsmaatregelen voorgesteld, maar volgens het 
Mansholt-plan moet de aandacht vooral bij de structuur liggen. Als belangrijkste 
opdracht wordt gezien dat de landbouw in de samenleving geïntegreerd moet worden. 
Daarbij hoort een bedrijfsomvang die een volledige arbeidsplaats oplevert, vergroting 
van de arbeidsmobiliteit, een paritaire beloning en, gegeven de marktsituatie, een 
verkleining van de oppervlakte landbouwgrond. 

Het Mansholt-plan was een lange-termijnplan met als doel de prijzen weer als 
richtinggevend voor de omvang van de productie te maken. De prijscorrectie kon slechts 

15 De titel van het Mansholt-plan "Memorandum inzake de hervorming van de landbouw in de 
Europese Economische Gemeenschap" dekte de lading, in de zin dat het plan de landbouw 
centraal stelde, en niet het landbouwbeleid. Dit in tegenstelling tot latere plannen (zie hierna), 
die veeleer het landbouwbeleid en niet de landbouwsector op de korrel namen. 
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dan zonder bezwaar doorgevoerd worden, als tegelijkertijd de productiestructuur van de 
landbouw verbeterd werd (Tracy, 1989, p. 267). Het structuurbeleid zou moeten leiden 
tot efficiënte productie-units16. Voor akkerbouwbedrijven zou het dan kunnen gaan om 
een bedrijfsomvang van 100 ha., melkveehouderijbedrijven zouden zo'n 50 melkkoeien 
kunnen omvatten (Memorandum inzake de hervorming van de landbouw in de Europese 
Economische Gemeenschap ["Mansholt-plan"], p. 40). De gemiddelde bedrijfs-
oppervlakte in de landbouw bedroeg in die tijd 11 ha., in de melkveehouderij had 
tweederde van de bedrijven niet meer dan 5 koeien (Mansholt-plan, p. 10). In sommige 
delen van de EG, zoals in delen België en West-Duitsland, lag de omvang nog beduidend 
onder het EG-gemiddelde. 

In een periode van een decennium zouden zo'n 5 min. mensen de landbouw vaarwel 
moeten zeggen, een daling van 50%. De stimulans die de rationalisatie van de landbouw 
voor de productie zou betekenen, moest worden weggenomen door bebossing van 
landbouwgrond. De onttrekking van landbouwgrond moest zo'n 5 van de 67 min. ha. 
bedragen (Mansholt-plan, p. 41)". Achteraf gezien blijkt hieruit dat Mansholt de moge
lijkheden van verdergaande productiviteitsstijging zwaar onderschatte. Zelfs als het zou 
gaan om landbouwgrond met een gemiddeld opbrengend vermogen (de ervaring in de 
VS en in de EU leert dat zulks doorgaans niet het geval is), dan zou het een vermindering 
van de productiecapaciteit betreffen van 7,5%. De jaarlijkse productiviteitsstijging van 
de landbouw in de EU heeft decennia-lang 2-3% per jaar bedragen. De voorgestelde 
onttrekking was dus voldoende om de productiviteitsstijging van 3 jaar op te vangen. 

Gegeven de uitspraken van Mansholt in de Conferentie van Stresa (zie bijlage 2), 
waar hij vaststelde dat de productiegroei 2 à 3 procent bedroeg, veel groter dat de 
toename van de consumptie, is deze bescheiden doelstelling in het Mansholt-plan wat 
merkwaardig. Waarschijnlijk heeft Mansholt zich daarin meer laten leiden door dat wat 
politiek wellicht nog haalbaar was (achteraf bleek zelfs deze inzet nog te hoog gegrepen) 
dan door dat wat beleidsmatig nodig was. 

16 De voorstellen zijn samengebracht in het Programma "Landbouw 1980". Via omscholing, 
sanering, vervroegde pensionering, en scheppen van nieuwe werkgelegenheid op het platteland, 
werd verwacht dat: (punt 88~): "(...) de actieve agrarische bevolking zal verminderen van 10 
miljoen mensen in 1970 tot 5 miljoen mensen in 1980." De bedrijfsomvang die zou moeten 
gelden, werd niet vastgelegd, maar de omvang per productietak binnen een bedrijf wel. Voor 
akkerbouw wordt 80-120 ha. genoemd, voor melkproductie 40-60 melkkoeien, 100.000 kuikens 
per kuikenmesterij, 10.000 kippen per legbedrijf, 150-200 runderen per lundermesterij. 
Meerdere takken verenigd in één bedrijf zou tot meerpersoonsbedrijven kunnen leiden. Zonder 
dat het woord valt, lijkt aan coöperatieve ondernemingen gedacht te worden. Om de gewenste 
omvang te bereiken, wordt een keur van subsidies en premies in het vooruitzicht gesteld. 

" Merkwaardigerwijs ontbrak een gespecialiseerde kostenraming, we moeten het doen met de 
opmerking dat gedurende 10 jaar zo'n 2,5 mid. r.e. per jaar nodig is, waarnaast besparingen 
geboekt kunnen worden op garantie-uitgaven (besparing minstens 0,5 mld. r.e. per jaar) en op 
nationale uitgaven (uitgaven meer dan 2 mld. r.e. per jaar). 

19 



RUIMTELIJKE VERSCHUIVINGEN IN DE EU-LANDBOUW 1950-1992 

De basisgedachte van Mansholt was derhalve dat efficiënte bedrijven met lagere prijzen 
toe konden. De vermindering van het aantal werkenden zou het bovendien gemakkelijker 
maken voor een redelijke inkomenspositie zorg te dragen. De productie zou slechts door 
reductie van het areaal in de hand gehouden kunnen worden. 

De schaal die Mansholt voor ogen had was echter zo ver verwijderd van de werkelijk
heid van 1968, dat hij slechts op onbegrip stuitte. Hij creëerde met zijn voorstellen zelfs 
geen regionale tegenstellingen; in alle belangrijke landbouwgebieden werd het plan als 
onrealistisch ter zijde gelegd. Ook de lidstaten wuifden het plan weg, bang als ze waren 
voor de grote consequenties voor landbouw en platteland. Het feit dat een beleid gericht 
op grootschalige structuurverandering achterwege bleef, gekoppeld aan prijsonder
steuning op een relatief hoog niveau, zorgde voor een blijvende tendens tot 
overproductie. Het structuurbeleid zoals Mansholt dat voorstond kwam niet van de 
grond. Overigens, ook zonder een wezenlijk structuurbeleid daalde het aantal werkenden 
in de landbouw in de EG aanzienlijk. In de periode 1970-1980, waarvoor Mansholt een 
daling van 50% wilde, blijkt de uiteindelijke daling 30% te zijn . 

Er zijn ook andere redenen aan te voeren, waarom het markt- en prijsbeleid wel vorm 
kreeg, maar het structuurbeleid niet. Louwes (1986, p. 53, 54) wijt het falen eveneens 
aan het geavanceerde karakter van de plannen. Maar hij noemt nog een aantal andere 
oorzaken. Het structuurbeleid wordt in het Verdrag niet expliciet genoemd, en over de 
bevoegdheden van de Europese Commissie op dit terrein is niets geregeld. Louwes (p. 
54) noemt ook het feit dat de boerenorganisaties in een grote saneringsoperatie een 
bedreiging van hun ledental zouden zien, alsmede de angst dat zo'n sanering een 
potentiële splijtzwam was (tussen "wijkers" en "blijvers"). Tenslotte stelt hij dat 
structuurbeleid geen "exportartikel" is: er is bij individuele lidstaten geen direct belang 
om tot gemeenschappelijke regeling te komen, omdat het slechts op wat langere termijn 
invloed heeft op de concurrentieverhoudingen. 

Een mogelijke verklaring is ook dat de lidstaten het structuurbeleid graag in eigen 
hand hielden. Nu is het een veel voorkomend verschijnsel dat landen niet graag 
bevoegdheden overdragen. Meer specifiek voor het landbouwstructuurbeleid geldt dat 
zulk beleid voor betrokkenen en dus ook voor kiezers, tamelijk voelbaar en zichtbaar is. 
Het betreft onder meer ruilverkaveling, infrastructurele werken en subsidiëring van 
allerlei investeringen. Een tweede karaktertrek van dit soort maatregelen is dat (althans 
in theorie) de concurrentiepositie van lidstaten tegenover elkaar ermee versterkt kan 
worden. Ook die mogelijkheid geven regeringen niet gaarne uit handen. Bij het 
structuurbeleid ontbrak een harde noodzaak om het beleid gemeenschappelijk te maken. 
Marktintegratie ondervindt hoegenaamd geen last van een nationaal gevoerd 

18 Dit is het geval op basis van de aantallen in de landbouw werkzame beroepsbevolking. Op 
basis van dat begrip was de halvering (dus zonder dat het Mansholt-plan uitgevoerd was) bereikt 
in 1990. In 1970 was het aantal 9,3 miljoen personen, in 1989 ruim 4,7 miljoen en in 1990 bijna 
4,6 miljoen. Op basis van andere definities kunnen de absolute aantallen zeer verschillen maar 
ook dan is de conclusie dat de halvering rond 1990 of iets eerder bereikt was (zie onder meer: 
Eurostat, Landbouwstatistieken, div. jaren, en Commissie van de Europese Gemeenschappen, 
De toestand van de landbouw in de Gemeenschap, div. jaren). 
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structuurbeleid, mits geen grote concurrentieverstoring optreedt. En dat laatste kon 
enigszins voorkomen worden door de afspraak dat het nationaal gevoerde beleid 
goedgekeurd zou worden door de EU. En voor zover wel verstoring van de concurrentie
verhoudingen optrad, gebeurde dat sluipend en op lange termijn. 

Dit laatste, de lange termijn invloed van structuurbeleid op de concurrentieverhoudingen, 
is in het toegepast landbouw-economisch onderzoek een verwaarloosd onderwerp. 
Nagenoeg alle onderzoek naar het economische effect van publieke investeringen in de 
landbouwstructuur is micro-economisch en comparatief-statisch van aard. Lange termijn 
dynamische effecten zijn bij zo'n benadering niet in beeld te brengen (zie, specifiek met 
betrekking tot het belangrijke instrument ruilverkaveling, Strijker, 1983, pp. 171-175). 
Het is in dit verband frappant dat Balz, Meimberg en Schöpe (1981, p. 365) en Balz, 
Martelli en Meimberg (1981, p. 209) in een studie naar landbouwstructuurbeleid in de 
EG vastgesteld hebben dat het beschikbare beleidsinstrumentarium in vrijwel alle 
lidstaten zeer verbrokkeld ingezet werd. Slechts in Nederland vond in hun ogen een 
gecoördineerde inzet plaats, met waarneembare invloed op de agrarische concurrentie
kracht. In alle andere lidstaten werden de verschillende instrumenten vooral ingezet met 
als doel interregionale en interpersonele inkomensherverdeling. 

Pas vanaf 1972 werden enkele elementen van het voorgenomen structuurbeleid 
alsnog geïmplementeerd (zie verder par. 2.4.3). Enige relatie met het in de hand houden 
van de productie had die eerste serie maatregelen echter niet. 

2.4 De EG tussen 1970 en 1988 

2.4.1 Algemeen politieke ontwikkeling 

De periode 1970-1988 heeft in economisch opzicht heel wat schokken te zien gegeven: 
de oliecrisis, hoge inflatiecijfers en stagnatie van de economie. De institutionele 
ontwikkeling van de EG is het betreffende tijdvak veel minder turbulent. Van wezenlijke 
bedreiging van het proces van integratie is geen sprake. De incidenten die zich 
voordeden in de ontwikkeling van het beleid zijn te karakteriseren als groeistuipen. 
Centraal staan de reeks van uitbreidingen, de monetaire onrust en, vooral in de tachtiger 
jaren, de budgetproblemen. De uitbreiding van de EG in 1973 met het Verenigd 
Koninkrijk, Denemarken en Ierland (en het afhaken van Noorwegen) verliep tamelijk 
vloeiend, zeker in vergelijking met de turbulente aanloop. Met de toetreding van het 
Verenigd Koninkrijk werd de EG definitief de belangrijke politieke factor in Europa. 

Ook de latere uitbreiding van de EG, eerst met Griekenland (1981) en later met 
Spanje en Portugal (1986) verliep zonder grote problemen, met uitzondering van de 
moeizame onderhandelingen op het terrein van de tuinbouw. In het bijzonder in Spanje 
en Portugal is die sector omvangrijk en gespecialiseerd in producten die ook volop 
geteeld worden in Italië en Zuid-Frankrijk. Deze landen probeerden de vrije 
markttoegang van Spanje en Portugal aan banden te leggen door een lange over
gangsperiode te eisen. 
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De monetaire onrust, al begonnen in het eind van de jaren zestig, zorgde wel voor veel 
problemen. Volledige marktintegratie verdween er door achter de horizon, overigens 
zonder dat het integratieproces zelf in gevaar kwam. Het meest duidelijk kwamen de 
problemen naar voren in het landbouwbeleid, waar het gemeenschappelijk prijsbeleid 
door het uiteenlopen van de wisselkoersen onder druk kwam. Bij het sluiten van het 
akkoord over de landbouwprijzen in 1964 (zie par. 2.3.3) was juist de gedachte dat 
gemeenschappelijke prijzen zouden leiden tot monetaire stabiliteit, omdat gemeen
schappelijke prijzen zich niet verdragen met wisselkoersaanpassingen (Tracy, 1989, p. 
262). Die hoop kwam niet uit, het gemeenschappelijk landbouwbeleid bleek monetaire 
aanpassingen niet tegen te kunnen houden. Het hardnekkige voortbestaan van het 
agromonetaire stelsel tot in de jaren negentig introduceerde een regionale component in 
het landbouwbeleid (zie verder par. 5.5.5). 

Veel meer bepalend voor de ontwikkeling van de EU na 1970 was het financierings
probleem. Gebrek aan budgetmiddelen bleek steeds weer het aangrijpingspunt om 
besluitvorming over beleidskwesties, zoals over het landbouwbeleid, te forceren. 

Het budgetprobleem werd vrijwel volledig veroorzaakt door de onbalans waarin het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid geraakt was. Oplossing ervan was dan ook slechts 
mogelijk door het landbouwbeleid grondig te herzien (zie hierna). De voortdurende 
klacht van het Verenigd Koninkrijk over de hoogte van de Britse bijdrage was eveneens 
op de problemen rond het landbouwbudget terug te voeren (zie ook par. 5.3). De 
achtergrond is dat het Verenigd Koninkrijk voor belangrijke landbouwproducten netto
importeur was . Omdat het landbouwbeleid een bedoelde (zie Meester en Strijker, 1985, 
par. 3.5) herverdeling van inkomen is van consumenten naar producenten, profiteert een 
netto-exporterend land meer van de landbouw-uitgaven dan een netto-importerend land. 

In het begin van de jaren tachtig liep de behoefte aan geldmiddelen snel op. De eigen 
middelen bestonden sinds het akkoord dat over dit onderwerp in 1969 gesloten was uit 
vier bronnen: 
- landbouwheffingen (= invoerheffingen op landbouwproducten); 
- douanerechten (= invoerheffingen op andere producten); 

heffingen en bijdragen suiker en isoglucose; 
BTW-afdrachten door de lidstaten . 

Voor belangrijke producten als granen en vlees is de zelfvoorzieningsgraad van het 
Verenigd Koninkrijk gaandeweg toegenomen. Voor granen ging het om een toename van 68 in 
1973 tot 101 in 1993, voor vlees totaal van 70 tot 87 (afgeleid uit: Commissie van de Europese 
Gemeenschappen, De toestand van de landbouw in de Gemeenschap. Brussel/Luxemburg, div. 
jaren). 

20 Gedurende een overgangsperiode na toetreding van nieuwe lidstaten is de BTW-afdracht 
voor die nieuwe leden veelal vervangen door een directe afdracht (op basis van het BNP). In 
1988 is een afdracht op basis van het BNP ingesteld voor alle lidstaten. 
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Tabel 2.1 Verloop van de betalingen en de werkelijke ontvangsten van de EU, 1979-
1996 (min. ECU*) 

Jaar Betalingen 

A% 

Ontvangsten uit Jaar Betalingen 

A% 

landbouw- en 
suikerheffingen 

douanerechten B T W en BNP-

bijdragen 

Jaar Betalingen 

A% A% A% A% 

1979 14367 2167 5046 7044 

1980 16289 +13 2025 -7 6000 +19 7256 +3 
1981 17793 +9 1774 -12 6366 +6 9888 +36 
1982 20423 +11 • 2685 +51 6939 +9 12196 +23 
1983 24313 +19 2433 -9 7235 +4 13717 +12 
1984 27524 +13 3172 +30 7884 +9 14394 +5 
1985 28099 +2 2107 -34 8596 +9 15462 +7 
1986 34193 +22 2698 +28 9701 +12 22468 +45 
1987 35324 +3 3098 +15 8937 -8 23315 +4 
1988 41279 +17 2895 -6 10345 +16 24523 +5 
1989 41131 -0 2664 -8 11459 +11 31619 +29 
1990 43325 +5 2094 -21 11428 -0 29252 -7 
1991 53797 +24 2763 +32 12751 +12 38875 +33 
1992 58573 +9 2209 -20 12548 -2 49082 +11 
1993 64208 +10 2144 -3 12284 -2 50987 +19 
1994 60305 -6 2305 +8 12420 +1 50973 -0 
1995 66915 +11 2161 -6 13898 +12 53375 +5 
1996 76756 +15 2024 -6 13069 -6 57512 +8 

1979-
1996 

+434 -7 +159 +716 

A%: Procentuele verandering t.o.v. voorgaande jaar. 
* In 1979 en 1980 ERE i.p.v. ECU. 

Bron: Rekenkamer, Jaarverslag. Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, div. jaren; 
Commissie EG, Algemeen Verslag over de werkzaamheden van de Europese Gemeen
schappen, div. jaren. 

Tabel 2.1 laat zien dat de uitgaven van de EU in de eerste helft van de jaren tachtig 
explosief stegen (zie ook Terluin, 1992). Vanwege een daarbij achterblijvende 
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ontwikkeling van de inkomsten uit landbouw- en suikerheffingen en douanerechten, 
moest de BTW-BNP bijdrage toenemen. 

Zoals uit de tabel blijkt zijn de inkomsten uit landbouwheffingen en uit de heffingen 
en bijdragen suiker en isoglucose tussen 1979 en 1996 ongeveer constant gebleven. De 
inkomsten uit douanerechten ontwikkelden zich wel positief (+ 159%), maar 
onvoldoende om de stijging van de behoeften (+ 434%) te dekken. De consequentie was 
dat de bijdragen van de lidstaten sterk toenamen: +716%. 

De politieke discussie in de EU concentreerde zich op de ontwikkeling van de 
financiering. Dat was overigens niet nieuw, want dat was ook al het geval in de zestiger 
jaren, afgerond met het akkoord van Den Haag in 1969. In die periode ging het vooral 
over de wijze van financiering en dus over de verdeling van de bevoegdheden tussen 
lidstaten en Commissie. Daarna veranderde de inhoud van de discussie in de richting van 
de verdeling van de financiële lasten over de lidstaten en, meer algemeen, het in de hand 
houden van de financiële inspanningen. 

De verdeling over de lidstaten was in de zestiger jaren aan de orde geweest toen Italië 
verlaging van haar bijdrage vroeg en kreeg. Kort na de toetreding van het Verenigd 
Koninkrijk kreeg het onderwerp opnieuw aandacht toen, in 1974, Labour aan de macht 
kwam in Groot-Brittannië. De verkiezingsbelofte was geweest dat er her-onderhandeld 
zou worden met de EG over een aantal zaken die slecht uitpakten voor de Britten. 
Centraal daarin stond de Britse bijdrage aan het budget, na de overgangsperiode. Op ad-
hoc basis werd in 1980 aan de Britse eisen tegemoet gekomen (Hitiris, 1988, p. 57). Op 
de Top van Fontainebleau in juni 1984 werd een definitief akkoord bereikt, waarbij de 
Britten een contributieverlaging toegewezen kregen. 

De discussie over de Britse bijdrage werd gevoerd over de directe budgetstromen 
tussen de lidstaten en Brussel. Het was de aanleiding voor een discussie over de 
economische lusten en lasten van het EU-lidmaatschap. Het betreft de vraag welke 
landen of regio's voordeel hebben van het lidmaatschap, en welke nadeel. Die verdeling 
kan verschillen van de verdeling van de directe budgetstromen (Meester en Strijker, 
1985, par. 3.5, Sijtsma en Strijker, 1994a). Dit vraagstuk van regionale herverdeling als 
gevolg van gevoerd (landbouw)beleid wordt verder behandeld in paragraaf 5.3. 

Het voortdurende gebrek aan budgetmiddelen is, in het bijzonder in de jaren tachtig, 
voor een aantal lidstaten het breekijzer geweest in discussies over het landbouwbeleid. 
Besluiten over de omvang van het budget vereisen unanimiteit, waardoor het mogelijk is 
zaken op andere terreinen, zoals landbouwbeleid, af te dwingen. 

De afhandeling van de discussie over de Britse bijdrage in 1984 was gekoppeld aan 
het ophogen van de BTW-afdracht van de lidstaten tot 1,4%. En dat besluit werd 
gekoppeld aan afspraken over "budget-discipline" en aan goedkeuring van de toetreding 
van Spanje en Portugal. 

Iets dergelijks gebeurde met het voorstel van Delors om de financiering van de EG op 
nieuwe leest te schoeien. Dit voorstel kon op de Top van Brussel in 1988 pas tot een 
besluit verheven worden, als tegelijkertijd de graanmarktordening voorzien werd van 
"automatische stabilisatoren". Ook waren nieuwe afspraken over budgetdiscipline in het 
landbouwbeleid een voorwaarde voor die besluitvorming. 
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2.4.2 Landbouwbeleid in de modder 

2.4.2.1 Toenemende overschotten 

Budgetproblemen vormden dus de hefboom om het landbouwbeleid aan te passen, maar 
omgekeerd ligt de achtergrond van de budgetproblemen van de EG in de gang van zaken 
in de landbouwsector. Dreigende budgetproblemen door dreigende landbouw-over-
schotten waren in 1968 voor Mansholt aanleiding om met zijn "Plan" de komen, zonder 
wezenlijk resultaat. 

Zonder een uitgewerkt structuurbeleid konden ook de andere onderdelen van het 
Mansholt-plan niet goed doorgevoerd worden. Toch nam de behoefte aan het in balans 
brengen van productie en consumptie steeds verder toe. Waar de EG bij de aanvang voor 
veel producten netto-importeur was, was die situatie de jaren er na snel veranderd. 
Weliswaar was het niveau van zelfvoorziening van de EG enigszins gedaald door de 
toetreding van het Verenigd Koninkrijk, maar de trend was duidelijk (tabel 2.2). In 
1993/94 is de zelfvoorzieningsgraad voor de meeste marktordeningsproducten tot ruim 
boven de honderd gestegen. En dat punt is cruciaal, omdat bij een zelfvoorzieningsgraad 
van boven de honderd een toeneming van het verschil tussen de interne prijs en de 
wereldmarktprijs de budget-uitgaven doet toenemen, terwijl bij een zelfvoorzienings
graad van minder dan honderd een toename van het prijsverschil juist tot daling van de 
budget-uitgaven leidt ( het zogenaamde terms-of-trade-effect: zie Meester en Strijker, 
1985, p. 42, en Strijker, 1988, p. 86).22 

2.4.2.2 Pogingen tot hervorming 

Na het Mansholt-plan heeft het tot het midden van de jaren tachtig geduurd voordat de 
groei van de productie aangepakt werd (de superheffing in de zuivelsector). Voor andere 
sectoren heeft het zelfs tot rond 1990 geduurd voordat wezenlijke ingrepen plaatsvonden. 
Voor de graansector betreft dit het stabilisatorenbeleid (1988) en de MacSharry-besluiten 
van 1992. Hieronder laten we de verschillende pogingen van de Europese Commissie de 
revue passeren. 

21 De titel in ontleend aan een artikelenserie in de ESB van Prof. Van Riemsdijk over het 
rapport van de commissie-Kriellaars. Die commissie schoof eerdere voorstellen van Van 
Riemsdijk, om te komen tot een stelsel van directe inkomenstoelagen, als onrealistisch ter zijde 
(Van Riemsdijk, 1974). De hervormingsvoorstellen van MacSharry en in mindere mate ook de 
besluiten van voorjaar 1992 vertonen enige overeenkomsten met de voorstellen van Van 
Riemsdijk, bijna twintig jaar eerder. 

22 Er zij op gewezen dat een directe vergelijking tussen de jaren op basis van deze tabel niet 
goed mogelijk is omdat de EG-6 onvergelijkbaar is met de EG-9 of de EG-12. Een vergelijking 
in de tijd waarin het effect van de uitbreiding tot de EG-9 wel te traceren valt, is mogelijk op 
basis van Tabel 3.2 in Meester en Strijker, 1985. 
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Tabel 2.2 De zelfvoorzieningsgraad van de EU, tussen 1956/60 en 1993/94 

EG-6 EG-6 EG-9 EG-12 

1956/60 "1972/73"" " 1973/74"" "1993/94" 

Granen 85 97 92 126* 

Suiker 104 116 91 135 

Wijn 89 101 99 97 

Boter 101 119 101 104 

Kaas 100 103 102 106 

Condens 156 150 140 148 

Niet magere melkp. 139 191 208 211 

Magere melkp. 97 124 137 122 

Rundvlees 92 86 91 107 

1) Gemiddelde van drie oogstjaren. 
2) 1992/93. 

Bron: Meester en Strijker, 1985, p. 37; Commissie van de Europese Gemeenschappen, De 
toestand van de landbouw in de Gemeenschap. Brussel/Luxemburg, div. jaren. 

In 1973 publiceerde de Commissie een memorandum getiteld "Aanpassing van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid"23. Het memorandum zette de problemen van 
onbalans en budgetkosten centraal en er werd voorgesteld in de periode tot 1978 een 
prijsbeleid te voeren, afgestemd op levensvatbare bedrijven. Dit uitgangspunt keerde 
zich tegen de Commissie. De kostenontwikkeling, ook op de meer moderne bedrijven, 
was in die jaren, vooral vanwege de oliecrisis, zodanig dat zeer forse prijsstijgingen 
gevraagd en verkregen werden. Tracy (1989, p. 305) wijt dit vooral aan landbouw
commissaris Lardinois, die volgens hem z'n oren te veel naar de boeren-eisen liet hangen 
(was generally responsive to farmers' demands). Het in februari 1975 verschenen 
memorandum van de Commissie geeft hem daarin gelijk. De problemen worden 
verhuld weergegeven en oplossingen worden niet gegeven, of het moet de met mitsen en 
maren omgeven aankondiging van kleine aanpassingen van het prijsbeleid zijn. Er zijn 
overigens wellicht meer redenen voor de relatief grote prijsstijgingen van die tijd dan 
enkel een slappe houding van Lardinois. Zo zorgde de oliecrisis voor een hoog niveau 

23 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Aanpassing van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid, Brussel, 31 oktober 1973. 

24 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Balans van het Gemeenschappelijk Land
bouwbeleid, Brussel, 26 februari 1975. 
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van inflatie, waardoor het met de reële prijsstijging nogal meeviel. Daarnaast kan een rol 
gespeeld hebben dat de oliecrisis en de Arabische boycot het vertrouwen in derde landen 
als leverancier van producten schokte. Een behoefte aan een wat grotere interne 
productie, om de afhankelijkheid van de wereldmarkt te verkleinen, kan het gevolg 
geweest zijn. Expliciete aanwijzingen voor die motivatie zijn overigens niet gevonden. 

Het eerstvolgende signaal van zorg was de "Mandaaf'-discussie van 1980/1981 
(Tracy, 1989, p. 306). Het resultaat bestond uit het "Bezinning"-rapport25 en het 
"Richtsnoeren"-memorandum26. Deze stukken ademden alle eenzelfde geest (Tracy, 
1989, p. 306): producenten zijn (financieel) mede-verantwoordelijk voor de afzet van 
hun producten. In de daarop volgende jaren werden productiedrempels geïntroduceerd en 
werden mede-verantwoordelijkheidsheffingen ingevoerd. De toename van de 
zelfvoorzieningsgraad werd er echter niet door gestuit. Dat is ook niet zo verwonderlijk 
omdat de medeverantwoordelijkheidsheffmgen, gekoppeld aan jaarlijkse prijsverho
gingen niet tot prijsdalingen voor de producenten leidden (lidstaten als West-Duitsland 
wilden dat niet), en dus overwegend werkten als verhogingen van consumentenprijzen en 
verhoging van invoerheffingen. De werkelijke reden voor de genoemde maatregelen was 
dat men probeerde additionele budgetmiddelen te creëren, en niet zozeer dat men 
wezenlijke aanpassingen van het landbouwbeleid wilde (zie De Groot, 1997, hoofdstuk 
4, waarin beschreven wordt dat de ministers van landbouw het beleid vooral niet 
hervormden). Ze waren in die periode vooral bezig nieuwe budgetruimte te creëren om 
het beleid vrijwel ongewijzigd te kunnen voort zetten. 

In die jaren laten de lidstaten hun eigen belangen vaak zichtbaar prevaleren, ze 
houden prijsingrepen tegen en nemen bij tijd en wijle nationale maatregelen die de 
eenheid van markt ondermijnen. In het Landbouw-Economisch Bericht (LEB) van 1976 
(LEI, 1976, p.23) wordt in dat kader gesproken van een "(...) sluipend desintegra
tieproces (...)." In het LEB van 1984 wordt, doelend op 1983, gesteld: "Zoals de laatste 
jaren gebruikelijk is, werd de Europese samenwerking (...) gekenmerkt door crisisver
schijnselen in de vorm van grensblokkades, mislukte topconferenties en grepen naar de 
noodrem" (LEI, 1984). De Groot (1997, hoofdstuk 4 en hoofdstuk 8) beschrijft deze 
periode als een tijd waarin de lidstaten (de ministers van landbouw) relatief veel macht 
hadden ten opzichte van de Europese Commissie. Het gemeenschappelijk belang was 
daardoor in de onderhandelingen over het landbouwbeleid ondervertegenwoordigd. 

In deze periode is de regionale component van het landbouwbeleid nadrukkelijk 
aanwezig in de vorm van het agromonetaire beleid, dat er voor zorgde dat landen als 
West-Duitsland hun landbouwsector konden beschermen tegen algemeen-economische 
ontwikkelingen (zie verder hoofdstuk 5). 

25 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Bezinning over het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid, Brussel, 8 december 1980, Bulletin van de Europese Gemeenschappen, 
supplement 6/80. 

26 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Richtsnoeren van het Europese Landbouw
beleid, COM (81) 608 def., Brussel, 23 oktober 1981. 
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In 1983 volgde opnieuw een document27, waar alweer iets nadrukkelijker over prijsdaling 
gesproken werd. Qua titel viel de Commissie overigens in herhaling, althans in de 
Nederlandse taal (het memorandum van 1973 droeg dezelfde titel)28. 

2.4.2.3 Productiequota 

Vervolgens werden voor het eerst ferme maatregelen genomen. De prijsbesluiten van 
1984 braken met de traditie van prijsverhoging, en bevatten de introductie van de quota
regeling voor zuivel. Deze besluiten werden bevestigd op de Top van Fontainebleau (7 
juni 1984). De politieke prijs voor deze doorbraak bestond uit maatregelen met een 
regionaal karakter: de Duitse boeren werden voor de prijsdalingen gecompenseerd. 
Daarmee werd teruggegrepen op de maatregelen die in 1964 de totstandbrenging van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid mogelijk maakten (par. 2.3.3). 
Deze besluiten speelden zich politiek af in een situatie waarin de ministers van landbouw 
probeerden extra budgetmiddelen naar zich toe te halen, die ze alleen dan konden krijgen 
als ze hervormingen van het landbouwbeleid doorvoerden (zie De Groot, 1997). 

De quota-regeling voor zuivel is, net zo als die voor suiker, gekoppeld aan het territorium 
van de lidstaten. Overdracht van productierechten over de nationale grenzen heen is niet 
mogelijk, waardoor de verdeling van de zuivelsector over de lidstaten in feite bevroren 
werd. In de meeste lidstaten was in eerste aanleg overdracht van productierechten van de 
ene regio aan de andere eveneens niet of nauwelijks mogelijk (zie Van der Bijl, 1993 en 
Burrell, 1989). Het aloude beleidsmatige adagium van regionale specialisatie, toch al 
bijna dode letter vanwege alle nationale compensaties en prijsverschillen, verdween 
daarmee nog verder uit het zicht. Gaandeweg heeft de mobiliteit van productierechten 
tussen regio's binnen lidstaten alsnog vorm gekregen, met als effect dat de ruimtelijke 
verdeling van de productie binnen de lidstaten (zoals Nederland en Frankrijk) toch kon 
verschuiven. 

De introductie van de superheffing markeert tot op zekere hoogte een breuk met het 
verleden. Het was een eerste teken dat fundamentele aanpassingen van het land
bouwbeleid dichtbij kwamen. Het betrof weliswaar een ad-hoc ingreep in een 
dolgedraaide markt, maar het was tegelijkertijd de erkenning door de Raad dat het beleid 
niet veel langer, met kleine aanpassingen, voortgezet kon worden. De reden van de 
ingreep was dat het zuivelbudget snel opliep. Dit werd veroorzaakt door de lage prijzen 

27 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Aanpassingen in het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid, Bulletin van de Europese Gemeenschappen, Supplement 4/83, Brussel, 1983. 

28 De naamgeving van de verschillende Commissie-plannen is een studie op zichzelf waard. 
Achtereenvolgens zijn de trefwoorden: Hervorming (1968), Aanpassing (1973), Balans (1975) 
Bezinning (1980), Richtsnoeren (1981), Aanpassingen (1983), Perspectieven (1985), Ontwikke
ling en toekomst (1991). Na het Mansholt-plan getuigen de titels niet van het besef van de 
noodzaak tot grondige verandering van het landbouwbeleid. 
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op de wereldmarkt die voortkwamen uit exportsubsidiëring door de EG in een situatie 
waarin de EG een groot marktaandeel in die wereldmarkt had. Dit leidde tot zeer hoge 
marginale budgetlasten voor de afzet van zuivelproducten in die tijd (Meester en Oskam, 
1983). 

2.4.2.4 Prijsverlaging 

Dat de invoering van de superheffing een breuk met het verleden was, werd duidelijk in 
de prijsvoorstellen van 1985 en in het document "Perspectieven voor het Gemeen
schappelijk Landbouwbeleid" van augustus 198529: het zogeheten Groenboek. Het 
Groenboek gaf een tamelijk scherp beeld van de problemen waarmee het 
landbouwbeleid te kampen had en schonk voor het eerst aandacht aan de milieupro
blemen die intensieve landbouw met zich meebrengt. De remedie voor de overschotten 
en de financiële problemen werd vooral in prijsaanpassing gezocht. Daarbij is het besluit 
van de Top van Brussel van februari 1988 om het "stabilisatorenmechanisme" te 
aanvaarden voor granen en verwante producten van belang. Gekoppeld aan de 
plafonnering van de groei van het landbouwbudget verschafte de Commissie zich 
daarmee de ruimte prijsdalingen doorgevoerd te krijgen. Weliswaar was de afgrendeling 
niet volledig, maar de speelruimte van de Raad om toch weer van prijsdaling af te zien, 
werd er zeer door verkleind. 

Het stabilisatorenbeleid had niet veel effect. De afgesproken prijsdaling voor granen 
zorgde wel voor veel onrust onder de telers30, maar een aanzienlijke inperking van de 
productie bleef uit. Bij een prijsverlaging van 15%31 tussen 1988 en 1991 is berekend dat 
het volume-effect zo'n 7 min. ton graan geweest is, op een normale oogst van ruim 170 
min. ton (Strijker en Van Brachem, 1991, p. 64). Dit komt overeen met de vaker vastge
stelde aanbodelasticiteit in de landbouw van 0,2 à 0,3 (zie bijvoorbeeld Thijssen, 1994). 

Het belangrijkste effect van de prijsverlaging zit niet in het volume-effect, maar in 
vergemakkelijking van de financiering van de graanexport. Interne prijsverlaging leidt 
c.p. tot verkleining van het verschil tussen interne prijs en wereldmarktprijs. 

Fundamentele ingrepen in de marktordeningen werden pas een paar jaar later, in 
1992, gedaan. 

29 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Perspectieven voor het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid, COM (85) 333 def., Brussel, augustus 1985. 

30 Zie ook par. 5.2.2 waar ingegaan wordt op de oorzaken van de akkerbouw-acties in 
Nederland. 

31 De feitelijke daling tussen 1988 en 1991 van de reële prijs van zachte tarwe was 13,5%, die 
van voertarwe was 14,2% (berekend: Commissie van de Europese Gemeenschappen, De 
toestand van de landbouw in de Gemeenschap, Brussel/Luxemburg, 1990,1991). 
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2.4.2.5 Economisch of sociaal 

Als we nu het geheel van beleidsvoorstellen die tussen 1968 en 1988 gedaan zijn 
overzien, dan valt een aantal zaken op. Na de grondige plannen van Mansholt van 1968 
zijn, onder druk van bepaalde lidstaten, de voorstellen die in latere jaren gedaan zijn niet 
meer dan voorzichtige pogingen tot beperkte aanpassingen. Pas sinds 1984 gaan de 
voorstellen en de besluiten verder dan dat, maar wezenlijke besluitvorming is afgezien 
van de quota-regeling in de zuivelsector, tot 1992 achterwege gebleven. 

De voorzichtigheid van de Commissie is terug te voeren op het gebrek aan overeen
stemming m de Raad. In de Landbouwraad bestaan vele tegenstellingen. Voor ons doel 
is belangrijk het verschil in visie van de lidstaten op de landbouwsector (Meester en 
Strijker, 1985, par. 3.6). In Frankrijk, Nederland en Denemarken is de landbouwsector 
een sector die internationaal opereert en belangen heeft bij blijvende export
mogelijkheden. In landen als Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en Nederland wordt 
de sector vooral opgevat als een economische sector, waarop economische wetten 
toegepast kunnen worden. Die opvatting is overigens niet van recente datum: Mansholt 
verkondigde hetzelfde tijdens de Conferentie van Stresa. In landen met een wat lager 
agrarisch ontwikkelingsniveau (Ierland, Portugal, Griekenland) is de sector in 
economisch opzicht belangrijk, en worden de sociale gevolgen van beleidsaanpassingen 
met argusogen bekeken. In de grote, ontwikkelde lidstaat Duitsland en bij tijd en wijle 
ook in Frankrijk spelen sociale aspecten een hoofdrol. Met name Duitsland heeft 
vergaande ingrepen in het beleid heel wat keren tegen kunnen houden. De zienswijze van 
Duitsland vertaalde zich in onwil om de prijzen van landbouwproducten te verlagen en 
daarmee sectorale aanpassingen te accepteren. Landen als Frankrijk en Nederland maar 
zeker ook de Britten, hadden bij tijd en wijle omgekeerd grote bezwaren tegen het 
conserveren van de landbouwsector door kwantitatieve productierestricties en 
(geregionaliseerde) inkomenstoeslagen. 

2.4.3 Regionaal, sociaal en structuurbeleid 

Op het front van het structuurbeleid zijn in de periode tot midden jaren tachtig maar 
weinig vorderingen gemaakt. Van het Mansholt-plan kwam hoegenaamd niets terecht 
Ondanks een grote publiciteitscampagne ontmoette het plan grote weerstand, uitlopend 
in een massale en gewelddadige demonstratie in Brussel in 1971. Wat er in eerste aanleg 
van overbleef was de aanvaarding van een drietal structurele richtlijnen in 1972. Het 
betrof Richtlijn 72/159 over modernisering van bedrijven, Richtlijn 72/160 over 
bedrijfsbeëindiging, Richtlijn 72/161 over scholing en training. Louwes (1985) duidt dit 
resultaat aan als het mini-Mansholt-plan (p. 96). 

Maar anders dan de maatregelen in het kader van het structuurbeleid tot dan toe 
goeddeels coördinatie van nationale maatregelen, ging het nu wel degelijk om 
horizontale richtlijnen. Onder horizontaal wordt verstaan dat ze voor alle lidstaten 
dezelfde rechtskracht hebben en dat alle lidstaten verplicht zijn ze toe te passen (Slot, 
1988). In Richtlijn 72/159 stond centraal dat bedrijven met een goedgekeurd ontwikke-
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lingsplan, die ook nog aan enkele andere voorwaarden voldeden, met premies, subsidies 
en rente-subsidies in staat gesteld werden het bedrijf te moderniseren. De twee andere 
Richtlijnen spreken voor zich. In 1975 volgde de bergboerenregeling (Richtlijn 75/268, 
zie par. 5.6). De bergboerenregeling kwam tot stand op uitdrukkelijk verzoek van het 
Verenigd Koninkrijk en verving in dat land nationaal beleid ten gunste van vooral Wales 
en Schotland. In het bijzonder deze richtlijn heeft een bedoeld regionale werking. 

In diezelfde periode ontstaan daarnaast initiatieven gericht op specifieke regio's. Het 
betreft onder meer maatregelen voor de Mezzogiorno, mediterrane zones van Italië, 
Corsica, Hérault, West-Ierland. Ook ontstaan structuurmaatregelen voor specifieke' 
producten: omschakeling melkveehouderij (Verordening 1078/77), stopzetting wijnbouw 
(Verordeningen 456-458/80)32, en kwam er een verordening over de verbetering van 
afzetsystemen (EEG/355/77). Ten opzichte van de grote bedragen die gestoken werden 
in het markt- en prijsbeleid vielen deze regelingen in het niet De regionale 
verdelingsgevolgen van het markt- en prijsbeleid zijn dan ook veel groter dan de 
verdelingseffecten van het structuurbeleid in die tijd (zie bijvoorbeeld Croci-Angelini, 
1995). Van het ontstaan van een coherent en compenserend structuurbeleid is in die jarerï 
dan ook geen sprake. 

Vanaf 1985 kwam er wat meer vaart in het structuurbeleid. Zo werd in 1985 besloten 
investeringssteun op basis van eerdere maatregelen niet meer toe te passen in sectoren 
met structurele productie-overschotten (Verordening 797/85). In datzelfde jaar werden 
Geïntegreerde Mediterrane Programma's vastgesteld (GMP's). De GMP's waren gericht 
op modernisering van landbouw, visserij en agro-industrie in de zuidelijke delen van de 
EU, om die gebieden klaar te stomen (of te compenseren) voor de naderende 
concurrentie van Spanje en Portugal. 

In 1988 werden de verschillende structuurfondsen geïntegreerd (zie par. 2.5.3), maar al 
vanaf 1985 werd een begin gemaakt met het op elkaar afstemmen van de verschillende 
structuurmaatregelen binnen de landbouw. In 1985 werden de verschillende Richtlijnen 
bijeen gebracht in Verordening 797/85 "betreffende de verbetering van de 
doeltreffendheid van de landbouwstructuur". De belangrijkste onderdelen waren (Terluin 
et al., 1992): 
- investeringssteun voor landbouwbedrijven; 

2 De laatstgenoemde maatregelen zijn eigenlijk geen structuurmaatregelen (zie par. 5.5.1), 
maar werden in termen van de indeling in het EG-budget daar wel bij ondergebracht in een 
poging de budgetlasten van het markt- en prijsbeleid in andere begrotingshoofdstukken onder te 
brengen. Dergelijke maatregelen zijn wel vaker genomen (bijvoorbeeld met de extensiverings-
maatregelen van 1991: Council Regulation (EEC) No. 2328/91). Zij maken de begrotingssyste
matiek ondoorzichtig. Dergelijke afspraken worden veelal gemaakt in een streven naar een 
compromis over prijsbesluiten. 

Rond 1980 bedragen de uitgaven voor regionale acties ongeveer een kwart van alle uitgaven 
voor afdeling Oriëntatie. Oriëntatie maakt in die jaren ongeveer 5% uit van EOGFL-totaal (zie 
Terluin, 1992, tabel 2.1 en tabel 3.3). 
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- andere maatregelen ter ondersteuning van landbouwbedrijven (hulp bij het opzetten 
van boekhoudingen, ondersteuning van de opzet van bedrijfsverzorgingsdiensten); 

- ondersteuning van de landbouw in berg- en probleemgebieden (een aangepaste 
Richtlijn 75/268); 

- ondersteuning van de landbouw in gebieden die kwetsbaar zijn met het oog op milieu 
en natuurlijke rijkdommen; 

- steun voor bosbouw op landbouwbedrijven; 
- verbetering van de beroepsopleiding van boeren. 

In de Verordening van 1985 wordt getracht te voorkomen dat het structuurbeleid de 
overschottenproblematiek op de landbouwmarkten verder verscherpt. In Verordening 
1760/87 worden maatregelen genomen om de productiegroei te beteugelen: extensi
vering en uit productie nemen van landbouwgrond. 

Het regionaal beleid van de Gemeenschap bestond in eerste aanleg louter uit negatieve 
marktintegratie: het op elkaar afstemmen van nationaal beleid om discriminatie tegen te 
gaan. Pas in 1975 kreeg de Commissie financiële mogelijkheden om actief regionaal 
beleid te gaan voeren, met de oprichting van het Europees Fonds voor Regionale 
ontwikkeling. Het ontstaan van het EFRO is een gevolg van de eerste uitbreiding van de 
EG, waarbij het Verenigd Koninkrijk weinig van het landbouwbeleid te verwachten had, 
terwijl Ierland aanzienlijke regionale ontwikkelingsproblemen had (Croci-Angelini, 
1995). De twee landen zijn de eerste jaren dan ook de belangrijkste begunstigden van het 
EFRO geweest. 

De financiële omvang van het regionale en het structuurbeleid is in vergelijking met 
het EU-budget of met de uitgaven voor het markt- en prijsbeleid zeer beperkt (zie ook 
par. 5.5). De uitgaven in het kader van het EFRO en de afdeling Oriëntatie van het 
EOGFL samen blijven tot 1990 beneden de tien procent van het EU-budget. Omdat 
uitgaven voor regionaal beleid soms ook in andere begrotingsposten zitten, zijn de 
uitgaven voor dat beleid hoger dan enkel het budget voor EFRO. Maar ook dan blijven 
de uitgaven ruim beneden de genoemde tien procent (zie Croci-Angelini, 1995, p. 255). 
Daarbij moet wel worden aangetekend dat er buiten de EU-uitgaven voor structuurbeleid 
ook aanzienlijke uitgaven gedaan worden door de lidstaten, in de vorm van co
financiering en eigen projecten. 

2.5 Recente ontwikkelingen 

2.5.1 Algemene economische en politieke ontwikkeling 

In de periode na 1988 zijn twee zaken beeldbepalend voor de EU. Dat zijn de omwente
ling in Midden- en Oost-Europa en het Verdrag van Maastricht (1991). Voor de 
landbouwsector spelen in die periode vooral de GATT-onderhandelingen en de daar 
nauw mee samen hangende MacSharry-besluiten een rol (par. 2.5.2). 
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De veranderingen in Midden- en Oost-Europa hielden onder andere de opneming in 
van de voormalige DDR in de Bondsrepubliek, en daarmee in de EU. Die uitbreiding 
versterkt de politieke positie van Duitsland in de Unie. De omwenteling in Midden- en 
Oost-Europa opent ook de deur voor nieuwe toetreders. De recente besluiten in het kader 
van Agenda 2000 vormen daar een voorschot op (zie verder par. 2.5.2.2). 

Het tweede merkteken voor de periode na 1988 is het Verdrag van Maastricht 
(december 1991), waarin de instelling van de Economische en Monetaire Unie geregeld 
werd. De directe invloed op korte termijn van "Maastricht" op de landbouw en het 
platteland is klein. De afronding van de interne markt zal op termijn wel gevolgen voor 
de landbouw hebben, omdat veel bestaande belemmeringen, bijvoorbeeld op veterinair 
en fyto-sanitair terrein, opgeruimd worden. Voorzover die belemmeringen een 
protectionistisch karakter hebben, ontstaat dan verdere marktintegratie, met mogelijk 
gevolgen voor de ruimtelijke verdeling van de landbouwproductie in de EU. Ook 
bevatten de akkoorden afspraken over extra financiële ondersteuning voor de minder 
ontwikkelde delen van de EU: het Cohesiefonds. Daarmee moet de ongelijke verdeling 
van de welvaart in de EU enigszins bijgestuurd worden. Vanuit het Cohesiefonds worden 
bijdragen verleend aan projecten op het gebied van infrastructuur en van milieu. 

Van aanzienlijk belang voor de positie van de regio's van de EU is het besluit tot 
afschaffing van de nationale munten en vervanging ervan door de EURO. Tot het 
moment dat de wisselkoersen van de EU-landen nog ten opzichte van elkaar konden 
bewegen, kon ongelijke ontwikkeling van de lidstaten met monetaire instrumenten 
begeleid worden3. Met de komst van de EURO zijn die nationale monetaire 
instrumenten verdwenen. De verschillen in ontwikkeling tussen de lidstaten kunnen 
daardoor wellicht toenemen. Een concreet gevolg van de EURO is dat de agromonetaire 
problematiek tot het verleden behoort. Ook worden de markten, ook voor landbouw
producten, transparanter. Dat zal leiden tot verdere marktintegratie. 

2.5.2 Ontwikkelingen op het terrein van de landbouw 

2.5.2.1 MacSharry 

Bij de recente ontwikkelingen op het terrein van de landbouw staan de MacSharry-
voorstellen/besluiten centraal. Deze zijn in februari 1991 ingediend bij de Raad , de 
verordeningsteksten zijn ingediend in juli 199136 en vastgesteld in mei 1992. De 

34 Het is overigens de vraag of dat in het recente verleden wel werkelijk effectief geweest is. 
Italianer en De Haan (1997) wijzen erop dat devaluatie slechts onder specifieke omstandigheden 
een effectief instrument is om asymmetrische schokken op te vangen. 

35 Commissie van de Europese Gemeenschappen, Ontwikkeling en toekomst van het GLB. 
Discussiedocument van de Commissie, COM (91) 100, Brussel/Straatsburg, 1 februari 1991. 

36COM(91)258. 
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MacSharry-besluiten vormen een onmiskenbare breuk met het verleden. Het markt- en 
prijsbeleid wordt niet langer voor alle producten als centraal instrument voor 
inkomenspolitiek gezien. Het wordt deels vervangen door een stelsel van compenserende 
directe inkomenstoeslagen en productietoeslagen. Na de eerdere introductie van 
productiequota voor een aantal producten komt hiermee steun voor onbeperkte 
hoeveelheden product in feite tot een einde. Deze ommezwaai heeft alles te maken met 
de Uruguay-ronde van de GATT, die tegelijkertijd liep (Berkhout en Buck, 1998), welke 
in 1993 is afgesloten met een akkoord. Het markt- en prijsbeleid dat vanaf de oprichting 
van de EU gebruikt is, is strijdig met de grondbeginselen van de GATT (Strijker en Van 
Bruchem, 1991). Om tot een akkoord in GATT-verband te komen was aanpassing van 
het beleid nodig. 

In de GATT-overeenkomst is tarificatie37 afgesproken is, waarbij variabele invoerhef
fingen afgeschaft zijn. Wel is er de mogelijkheid in bepaalde gevallen het tariefniveau 
aan de marktsituatie aan te passen, maar in principe werken fluctuaties in de wereld
marktprijs nu door in de interne EU-prijzen. Daar bovenop is afgesproken de tarieven 
aanzienlijk te verlagen en de exportsubsidies zowel in termen van volume als bedragen 
aanzienlijk te verlagen (zie De Bont, 1998b, p. 196 e.V.). 

Er waren ook nog andere redenen om het beleid aan te passen. Zo ging het ondanks alle 
voorgenomen hervormingen van het landbouwbeleid, en ook na de besluiten van 1988 
over de "stabilisatoren" nog steeds niet goed met het benodigde budget en met de 
ontwikkeling van de productie. Ook vergden de veranderende maatschappelijke positie 
van de landbouw, de positie van plattelandsgebieden en de toegenomen zorg over de 
ontwikkeling van milieu en natuur aanleiding voor beleidswijziging. Een belangrijke 
reden voor de beleidsverandering is ook geweest dat het vigerende beleid met relatief 
hoge prijzen moeilijk te handhaven zou zijn bij uitbreiding van de EU met Midden- en 
Oost-Europese landen. Toetreding zou in die landen tot een grote prijsstijging leiden, 
met ongewenste effecten aan de vraag- en aan de aanbodzijde van de markt. 
Prijsverlaging met compensaties betekent waarschijnlijk dat de producenten in de 
toetredende landen de compensaties niet uitgekeerd krijgen (hun prijzen zijn immers niet 
gedaald). Inkomenstoeslagen hebben daarnaast het voordeel dat ze regionaal 
gedifferentieerd kunnen worden, bijvoorbeeld afhankelijk van productiekosten, met 
wederom als gevolg dat de budgettaire gevolgen van uitbreiding van de EU naar het 
oosten beheersbaar blijven. 

De centrale gedachte achter de MacSharry-besluiten in relatie met de GATT-
onderhandelingen is dat door een aanzienlijke verlaging van de interne prijs van in het 
bijzonder graan, het instrument van exportsubsidies niet meer nodig is. Dit instrument is, 
zoals al opgemerkt, eigenlijk strijdig met de GATT en is een doorn in het oog van 
vrijwel alle betrokken landen (Van Berkum, 1992, hoofdstuk 9). Om enige 
inkomensondersteuning aan de boeren te kunnen blijven bieden, bevatten de besluiten 

Afschaffing van alle invoerbelemmeringen, behalve invoertarieven, of omzetting van die 
belemmeringen in invoertarieven. 
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elementen van een systeem van directe inkomenstoeslagen. Directe inkomensondersteu
ning wordt in het GATT-akkoord beschouwd als niet of nauwelijks verstorend voor de 
internationale handel (Berkhout en Buck, 1998, p. 191).38 Omdat graan niet slechts een 
belangrijk landbouwproduct is, maar tegelijkertijd een belangrijke grondstof in het 
agrarisch productieproces, heeft prijsverlaging een kostprijsverlagend effect op de 
graangebruikende sectoren. Bij instandhouding van bruto marges in de graangebruikende 
sectoren kunnen de prijzen dan omlaag, zodat het verschil met de wereldmarktprijs 
verkleind wordt. Uiteindelijk kan dan het niveau van exportsubsidies voor die sectoren 
dan dalen. Omdat regionaal het aandeel van aangekocht graan in de productiekosten 
sterk verschilt, worden de interregionale concurrentieverhoudingen beïnvloed door de 
prijsverlaging (zie hoofdstuk 5). Deze invloed kan per product verschillen. 

Een overgang van prijsondersteuning naar directe inkomensondersteuning is budgettair 
niet zonder meer gunstig, als althans hetzelfde inkomensniveau nagestreefd wordt. Dit 
valt af te leiden uit bijlage 3. Op basis van realistische vooronderstellingen wordt daar 
berekend dat de overgang van prijsondersteuning naar inkomenstoeslagen, met behoud 
van het vanwege het beleid gegenereerde extra producentensurplus, 5-10 mid. ECU per 
jaar kost. Het uiteindelijke bedrag ligt aanzienlijk lager, doordat niet gestreefd is naar 
volledige instandhouding van het producentensurplus: de prijsdaling wordt door middel 
van inkomenstoeslagen slechts ten dele gecompenseerd. 

Een tweede reden voor een gunstiger uitkomst is dat de MacSharry-besluiten ook een 
element van verplichte braaklegging bevatten (een wisselend percentage, alleen voor de 
grotere producenten). Op termijn zou ook een voordelig effect voor het budget kunnen 
ontstaan als prijsverlaging gecombineerd met inkomenstoeslagen tot een minder snelle 
productiegroei leidt. Productiviteitsstijging leidt tot een verschuiving van de aanbodcurve 
naar rechts, waardoor de omvang van de benodigde exportsubsidies toeneemt, bij een 
gelijkblijvend door het beleid gecreëerd additioneel producentensurplus. Een heldere 
relatie tussen prijsniveau en tempo van technische ontwikkeling is overigens nooit 
aangetoond (zie Rutten, 1989), maar het volledig ontbreken van zo'n relatie evenmin. 
Algemeen wordt er vanuit gegaan dat een deel van de productiviteitsstijging min of meer 
autonoom is (zie De Veer, 1992), en een ander deel dus prijsafhankelijk. 

Een derde reden voor een gunstiger uitkomst is dat de toeslagen nominaal vastgesteld 
zijn. Dat betekent dat in het geval van inflatie de reële budgetlasten dalen. Overigens is 
het de vraag of dat ook zo blijft als er een aanzienlijke inflatie ontstaat omdat de beleids-
praktijk leert dat er dan politieke druk ontstaat om iets aan de dan dalende reële 
inkomens te doen. 

38 Dat wil niet zeggen dat de directe inkomenstoeslagen daarmee definitief veiliggesteld zijn, 
ze hoeven slechts gedurende de looptijd van het GATT-akkoord niet verlaagd te worden. In 
jargon heet het dat de directe inkomenstoeslagen in de Blue Box vallen. Oftewel: steun die 
stapsgewijs verlaagd moet worden wordt aangeduid met Yellow Box, steun die vooreerst niet 
verlaagd hoeft te worden: Blue Box, en steun die definitief niet verlaagd hoeft te worden (zoals 
het structuurbeleid): Green Box. Yellow, blue en green hebben betrekking op de mate van 
handelsverstoring die er potentieel van uit gaat. 
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Modelberekeningen met ECAM, het algemeen even wichtsmodel van CPB, LEI en 
SOW komen op een verlaging van de groei van de graanproductie van 2% per jaar tot 
0,7% per jaar (Folmer et al , 1994). 

2.5.2.2 Agenda 2000 

Slechts enkele jaren na het besluit over de MacSharry-hervormingen is een volgende 
hervorming aangekondigd. Deze zogeheten Agenda 2000 hervormingen zijn op 15 juli 
1997 gepresenteerd door de Europese Commissie. De uitgewerkte voorstellen werden op 
18 maart 1998 door de Commissie aangenomen. Agenda 2000 heeft betrekking op veel 
meer dan landbouwbeleid alleen, en wordt gezien als de noodzakelijke aanpassingen om 
de verdere uitbreiding van de EU met een aantal nieuwe lidstaten mogelijk te maken. Het 
betreft aanpassingen in de besluitvorming in de Unie, aanpassing van de financiële 
kaders, alsmede aanpassing van het landbouwbeleid, in het bijzonder door de 
institutionele prijzen te verlagen en die verlaging te compenseren met directe 
inkomenstoeslagen. 

Bij de aanpassing van het landbouwbeleid gaat het niet alleen om de uitbreiding van 
de EU, maar ook om afspraken te kunnen maken in het kader van de Millennium-ronde 
van de WTO , en om de financiering van de EU mogelijk te houden. De relatie met de 
uitbreiding van de Unie ligt daarin dat hoge institutionele prijzen, vanwege de eenheid 
van markten, ook zouden gelden voor de nieuw toetredende landen, waardoor hoge 
budgetlasten zouden ontstaan. Compenserende inkomenstoeslagen hoeven niet 
noodzakelijk in de nieuw toetredende landen uitbetaald te worden: hun prijzen zijn 
immers niet verlaagd. Het uitkeren van toeslagen in slechts een deel van de uitgebreide 
EU is vanzelfsprekend een vorm van regionalisering van het landbouwbeleid. 
Regionalisering was ook opgetreden als besloten was, zoals in de onderhandelingen aan 
de orde was, een deel van de compenserende inkomenstoeslagen niet door de EU, maar 
door de afzonderlijke lidstaten te laten financieren. 

De voorstellen van de Commissie lagen in het verlengde van de MacSharry besluiten 
van 1992: prijsverlaging, gekoppeld aan inkomenscompensatie. Voor granen werd een 
daling van de interventieprijzen met 20% voorzien, gekoppeld aan hectare-toeslagen. 
Voor rundvlees bedroeg de verlaging van de garantieprijzen bijna 30%, met directe 
inkomenstoeslagen als compensatie. Voor zuivel werd uitgegaan van een verlaging van 
de steunprijzen met 10%, met toeslagen per koe als compensatie. In het voorjaar van 
1999 zijn de voorstellen in aangepaste en afgezwakte vorm overgenomen door de Raad 
van Ministers, en vervolgens op de Top van Berlijn door de regeringsleiders aangepast. 
De belangrijkste aanpassing is dat prijsverlagingen minder en later doorgevoerd worden, 
waardoor de hogere budgetlasten die ontstaan vanuit directe inkomenscompensaties naar 
voren geschoven worden. De graanprijs daalt in twee stappen, in totaal 15%, de prijs van 
rundvlees wordt met 20% verlaagd in drie stappen, en de interventievoorwaarden worden 

De World Trade Organisation (WTO) is de opvolger, per 1 januari 1995, van de GATT (zie 
Berkhout en Buck, 1998, p. 192 e.V.). 
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aangescherpt. De melkprijs wordt op termijn met 15% verlaagd, het quotum wordt 
vergroot, deels voor alle lidstaten (1,5%) en deels voor Griekenland, Spanje, Italië en 
Ierland (0,9%). Daarbij is de toeslag per koe vervangen door een toeslag op basis van de 
omvang van het melkquotum. De melkquotering is verlengd tot 2006. Voor de verdeling 
van de effecten over de regio's en de lidstaten is een aanpassing van een premie per koe 
naar een premie per eenheid melkquotum belangrijk. Gebieden, zoals Nederland, met 
een hoge productie per koe, profiteren meer van een toeslag per kilogram melk dan van 
een toeslag per koe. 

In de voorstellen werd nadrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid de 
compensaties te koppelen aan prestaties op het terrein van milieu, natuur en landschap 
(cross compliance). In de besluiten is dit element minder prominent aanwezig. 

Anders dan in 1992 speelde in de discussie van 1999 het element dat, op de korte 
termijn, inkomenstoeslagen budgettair duurder zijn dan prijsondersteuning, een 
belangrijke rol. Pogingen om dat te voorkomen, bijvoorbeeld door bepaalde producenten 
van inkomenscompensaties uit te sluiten, liepen stuk op het feit dat een dergelijk besluit 
nadelig is voor bepaalde lidstaten. In die zin spelen ruimtelijke aspecten vaak een 
doorslaggevende rol in de besluitvorming. 

Een terugkerend element in dergelijke besluiten is ook dat veel aandacht besteed 
wordt aan de positie van producten die voor sommige regio's van wezenlijk belang zijn, 
maar die in EU-verband relatief onbetekenend zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de 
besluitvorming over zetmeelaardappelen, tomaten voor industriële verwerking en 
vleeskalveren. Op de verdeling van budgetten en de ruimtelijke verdeling van de 
landbouwproductie als geheel hebben dergelijke besluiten vrijwel geen invloed, maar 
omdat ze van belang zijn voor een beperkt aantal, ruimtelijk geconcentreerde 
producenten, worden negatieve besluiten voor degelijke producten veelal geblokkeerd 
door de minister van het land in kwestie. Omdat het, ten opzichte van het 
landbouwbudget als geheel, om relatief kleine bedragen gaat, wordt uiteindelijk vrijwel 
altijd aan de wens van de betreffende regio tegemoet gekomen. In die zin is er een 
overeenkomst met de besluitvorming over aspecten van het structuurbeleid, waar vaak 
niet de grote lijn, maar de concrete wens van bepaalde regio's gevolgd wordt, met als 
gevolg een verbrokkeld en weinig effectief beleid. De voorlopige besluiten van 1999 
pakken overigens opnieuw duurder uit dan het maximum dat vooraf door de ministers 
van financiën gesteld was; geheel in lijn met de systematiek die door De Groot (1997) 
aangegeven is. 

2.5.3 Regionaal, sociaal en structuurbeleid 

Structuurbeleid in regionaal verband vergt over het algemeen de gecoördineerde inzet 
van verschillende instrumenten (Van der Stelt-Scheele en Berkhout, 1998, p. 108). Dat er 
voor verbetering van de landbouwstructuur meer nodig was dan enkel landbouwsec-
torbeleid was al erkend bij de Conferentie van Stresa (zie par. 2.3.3). De verschillende 
instrumenten (zoals landbouwstructuurbeleid, sociaal beleid en regionaal werkgelegen
heidsbeleid) werden tot 1988 afgedekt door verschillende fondsen (EOGFL, ESF, 
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EFRO) en de Europese Investeringsbank. In 1988 is besloten de fondsen te hervormen en 
te coördineren. In 1993 vond een tweede hervorming plaats, in 1999 een derde. 

Om verbrokkeling van de activiteiten of zelfs tegenstrijdige werking te voorkomen, 
werd een vijftal (later zes) ontwikkelingsdoelen geformuleerd, die richtinggevend 
moesten zijn voor het landbouwfonds (EOGFL-Oriëntatie), sociaal fonds (ESF) en 
regionaal fonds (EFRO). Deze integratie vond zijn beslag in Verordening 2052/88 
"betreffende de taken van de Fondsen met structurele strekking (...)." 

Deze integratie moest een programma-aanpak mogelijk maken (Van der Stelt-Scheele 
en Berkhout, 1998, p. 108) waarbij niet langer individuele projecten gesteund worden, 
maar waarbij de situatie van de regio uitgangspunt is. Op basis van die situatie kan 
besloten worden tegelijkertijd verschillende maatregelen te nemen. Agrarische 
ontwikkeling kan dan samengaan met verbetering van de infrastructuur, bijvoorbeeld 
scholingsprojecten. Deze aanpak bestond experimenteel al langer, zoals bij de 
Geïntegreerde Mediterrane Programma's. 

Wijziging in de regeling van het structuurbeleid gebeurde in 1991, toen in Verordening 
2328/91 codificatie van de eerdere regelingen plaatsvond. Extensivering en 
omschakeling nemen in die Verordening een ruime plaats in. 

In 1988, in het plan-Delors, werd vastgelegd dat EOGFL-Garantie een braakleggings-
en extensiveringsprogramma zou financieren. Deze maatregelen zijn (ook) op te vatten 
als structuurbeleid, maar worden betaald vanuit EOGFL-Garantie: het markt- en 
prijsbeleid. In de hervormingsvoorstellen van MacSharry en in de besluiten van 1992 
wordt dit wel heel expliciet vastgesteld (COM (91) 415 def., 31 oktober 1991): "Het 
beleid om tot een betere en economisch gezondere productie te komen is onlosmakelijk 
verbonden met de steeds duidelijker op de voorgrond tredende aspecten als 
milieubehoud, alternatief gebruik van de grond door bebossing, vergrijzing van de 
landbouwbevolking en aanpassing van de bedrijven. Het is derhalve verantwoord de 
kosten die aan de uitvoering van de onderhavige voorstellen verbonden zijn te 
financieren binnen hetzelfde financieel kader dat is vastgesteld voor de uitgaven op het 
gebied van de gemeenschappelijke marktordeningen." Feitelijk hebben de maatregelen 
zowel te maken met structuurbeleid als met markt- en prijsbeleid. In het verleden zou in 
zo'n situatie ongetwijfeld gekozen zijn voor financiering via EOGFL-Oriëntatie, om de 
budgetproblemen bij EOGFL-Garantie te verlichten. Vanaf eind jaren tachtig lag de 
situatie anders. Men zag klaarblijkelijk aankomen dat het met de druk op het budget voor 
Garantie wel mee zou vallen, en dat de druk vooral in het budget voor Oriëntatie zou 
ontstaan. 

De samenvoeging van de fondsen was gebaseerd op de Europese Akte van 1987. 
Tegelijkertijd werd de nadruk verschoven naar minder ontwikkelde regio's. Deze regio's 
worden geïdentificeerd via een aantal doelen (na de toetreding van Finland, Oostenrijk 
en Zweden zes): 
- doelstelling 1 : bevordering van de ontwikkeling en de structurele aanpassing van de 

regio's met een ontwikkelingsachterstand; 
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- doelstelling 2: omschakeling van de regio's, grensgebieden of delen van regio's (met 
inbegrip van werkgelegenheidsbekkens en stedelijke gemeenschappen) 
die ernstig door de achteruitgang van de industrie worden getroffen; 

- doelstelling 3: bestrijding van de langdurige werkloosheid; 
- doelstelling 4: vergemakkelijking van de inschakeling van jongeren in het 

arbeidsproces; 
- doelstelling 5: met het oog op de hervorming van het gemeenschappelijk landbouw

beleid, snellere aanpassing van de landbouwstructuur (5a) en 
bevordering van de ontwikkeling van het platteland (5b); 

- doelstelling 6: regio's met een zeer lage bevolkingsdichtheid. 

De structuurfondsen tot de verwezenlijking van deze doelstellingen dragen bij volgens de 
onderstaande taakverdeling: 
- doelstelling 1 : EFRO, ESF, EOGFL, Cohesiefonds; 
- doelstelling 2: EFRO, ESF; 
- doelstelling 3: ESF; 
- doelstelling 4: ESF; 
- doelstelling 5a: EOGFL; 
- doelstelling 5b: EOGFL, ESF, EFRO; 
- doelstelling 6: EOGFL, ESF, EFRO. 

Activiteiten van de fondsen moeten gericht zijn op het verlichten van de omschreven 
achterstanden en problemen. 

In het Verdrag van Maastricht (1992) kreeg regionaal (en plattelands-) beleid een 
nadrukkelijke eigen plaats, in de vorm van Artikel 130a. De EU stelt zich daarin ten doel 
de verschillen tussen ontwikkelingsniveaus van de regio's en de achterstand van de minst 
begunstigde regio's, met inbegrip van de plattelandsgebieden, te verkleinen. 

Het belangrijkste instrument van het op deze wijze vormgegeven structurele en 
regionale ontwikkelingsbeleid is het verstrekken van subsidies aan bedrijven en 
gebieden, waarbij over het algemeen nationale co-financiering vereist is. Het aandeel co
financiering is tot op zekere hoogte gerelateerd aan de mate van welvaart van de lidstaat. 

De financiële omvang van de verschillende vormen van structuur- en regionaal beleid 
is vanaf de hervorming van de fondsen in 1988 snel opgelopen, een ontwikkeling die 
zich nog steeds doorzet (dat was overigens ook de bedoeling). In procenten van de EU-
begroting ging het tot 1988 om minder dan tien procent. In 1988 ging het om 17%, in 
1992 om 27% en voor 1999 is een percentage gepland van 36. Door de gelijktijdige 
daling van het aandeel van het landbouwbeleid in de begroting, van 61% in 1988, via 
53% in 1992 tot 46% in 1999, beginnen beide posten elkaar in omvang te naderen. Op de 
financiële aspecten wordt nader ingegaan in par. 5.5.3. 

Er bestaat grote twijfel over de selectiviteit en effectiviteit van het structuurbeleid, en 
over de rechtmatigheid van de ingezette middelen (zie Van der Stelt-Scheele en 
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Berkhout, 1998) . Zie verder de paragrafen 5.6.5, 5.6.6 en 5.5.5. 

In maart ^1999 is besloten te proberen de effectiviteit van het structuurbeleid te 
vergroten. ' Getracht wordt de middelen meer geconcentreerd in te zetten en de 
financiële en administratieve afhandeling te verbeteren en te vereenvoudigen. Een 
opvallend punt is dat het aantal doelstellingen tot drie gereduceerd wordt. Overblijven: 
Doelstelling 1: steun aan achtergebleven regio's; 
Doelstelling 2: steun voor omschakeling van regio's met structurele problemen; 
Doelstelling 3: steun op het terrein van onderwijs en werkgelegenheid. 

Er is geen concrete aanwijzing dat deze veranderingen tot wezenlijke verbetering van de 
effectiviteit van het beleid gaan leiden. Te verwachten is dat de drie doelstellingen door 
de lidstaten opgerekt gaan worden om zoveel mogelijk gebieden te laten profiteren (zie 
LEI, 1998, pp. 56-57). 

2.5.4 Plattelandsbeleid42 

Bij de hervorming van de structuurfondsen in 1988 is plattelandsbeleid een speerpunt 
geworden binnen het Europees structuurbeleid. De achterliggende gedachte is dat de 
landbouw een belangrijke, zo niet de belangrijkste drager is van de economische en 
sociale structuur van het platteland. Doorgaande rationalisatie en krimp van de 
landbouwsector bedreigt in die optiek het voortbestaan van het platteland. De innige 
beleidsmatige relatie tussen landbouw en platteland is bijvoorbeeld verwoord door de 
Europese Commissie43: "In de meeste landen van de Europese Unie is de landbouw in 
een aantal plattelandsgebieden nog steeds een belangrijke activiteit. Vaak worden de 
instandhouding van de landbouw en het voortbestaan van die gebieden als een en 
hetzelfde doel beschouwd." Vervolgens wordt geconstateerd dat de landbouw vaak niet 
in staat is inkomens en werkgelegenheid op het platteland op peil te houden: "Daarom 

40 Jaar na jaar publiceert de Europese Rekenkamer tekortkomingen en onrechtmatigheden in 
het gevoerde structuurbeleid. Zie bijvoorbeeld Jaarverslag 1994, punt 4.14 e.V.. Daarin wordt 
onder meer gesteld: "(...) is (...) gebleken dat deze declaraties gebreken vertonen en niet 
betrouwbaar genoeg zijn, hetgeen ook al in vorige jaarverslagen werd opgemerkt. De controles 
(...) in acht lidstaten hadden betrekking op dertig uitgavendeclaraties, waarvan er slechts één 
volledig correct bleek te zijn." 

" Conclusies van het voorzitterschap met betrekking tot de Europese Raad van Berlijn, 24-25 
maart 1999. 

42 Zie Bijlage 5 voor een nadere uitwerking van de relatie tussen de landbouw en het 
platteland. 

43 De toestand van de landbouw in de Europese Unie, Verslag 1995, Brussel, Luxemburg 
1996, p. 122. 
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moeten voor het in hun eigen streek houden van mensen andere oplossingen worden 
gevonden (...)." 

De in de vorige paragraaf aangegeven middelen voor Doelstelling 5 worden 
grotendeels ingezet voor het plattelandsbeleid. Tezamen met de uitgaven via EOGFL-
Garantie is het grootste deel van de middelen gericht op de landbouw, onder de 
klaarblijkelijke aanname dat daarmee gewerkt wordt aan het oplossen van de problemen 
van het platteland. 

Twee vragen doemen dan op (zie bijlage 5 voor een nadere uitwerking): 
a. in hoeverre is de landbouw een dominante of belangrijke activiteit in plattelands

gebieden; 
b. wat zijn de problemen van het platteland. 
De eerste vraag is nog het gemakkelijkst te beantwoorden. In Nederland is het aandeel 
van de landbouw in de op het platteland gepleegde investeringen ruim 20%. Voor het 
aandeel van het platteland in de voortgebrachte toegevoegde waarde geldt waarschijnlijk 
een dergelijk percentage. Het aandeel van de landbouwsector in het besteedbare inkomen 
op het platteland is maximaal ongeveer 15% (bij de laagst mogelijke regionale indeling: 
dorpsgebieden). Inclusief toelevering en verwerking loopt dit percentage op tot iets 
beneden de twintig procent (Strijker en Sijtsma, 1996). 

In andere lidstaten is de situatie niet veel anders. Uit OECD (1994, Table 11) valt te 
constateren dat het aandeel landbouw in de werkgelegenheid van Predominantly Rural 
Regions voor de EU-lidstaten rond de 15% schommelt, met de betreffende regio's van 
Ierland, Portugal, Spanje en waarschijnlijk ook Griekenland als uitschieters naar boven. 
Nadere analyse van Von Meyer (1997, p. 16) laat zien dat dit percentage in de 
Predominantly Rural Regions in de meeste landen maar weinig afwijkt van het 
percentage voor het land als geheel. Er zijn ook andere aanwijzingen dat het gemiddeld 
inkomen in rurale gebieden niet sterk afwijkt van het gemiddeld inkomen in niet-rurale 
gebieden (voor Nederland: Strijker, 1999; voor Canada: Green en Meyer, 1997, p. 230). 
Omdat in vrijwel alle landen, uitgezonderd Nederland, de landbouwsector een toege
voegde waarde per werkende genereert die beneden het nationale gemiddelde ligt (we 
kunnen veilig aannemen dat dat in de beschouwde regio's niet anders is), valt te 
concluderen dat het aandeel van Landbouw in de toegevoegde waarde van de Predomi
nantly Rural Regions in de buurt van de tien procent ligt. Te lage aandelen om vol te 
kunnen houden dat instandhouden van de landbouw en van het platteland vrijwel 
hetzelfde is. 

Dit leidt ertoe dat de inzet van een substantieel bedrag aan EU-middelen voor platte
landsbeleid, althans voorzover dat geld ten goede komt aan het meer welvarende deel 
van de EU, ter discussie komt te staan, zodra dergelijke feiten algemeen doorgedrongen 
zijn. 
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2.6 Conclusie 

In dit hoofdstuk is, tegen de achtergrond van de Europese eenwording, de ontwikkeling 
van het EU-landbouwbeleid geschetst. Het vormt de basis voor hoofdstuk 5, waarin de 
ruimtelijke invloed van het EU-landbouwbeleid aan de orde komt. Daarnaast vormt het 
een basis voor een belangrijk element van verklaring van de in hoofdstuk 6 
gepresenteerde feitelijke ontwikkelingen van de ruimtelijke verdeling van grondgebruik 
en productie. 

Uit dit hoofdstuk blijkt dat de positie van de landbouwsector in de allereerste fasen van 
het tot stand brengen van de Europese samenwerking een voornaam aandachtsveld was. 
Bij de onderhandelingen over het Verdrag van Rome is besloten dat de landbouw en de 
handel in landbouwproducten mede deel uitmaakt van de gemeenschappelijke markt, 
hoewel bijvoorbeeld West-Duitsland liever die producten daarvan uitgesloten gezien 
had. In het Verdrag van Rome is het te ontwikkelen landbouwbeleid in hoofdlijnen 
omschreven, waarbij opvalt dat er weliswaar duidelijke doelstellingen geformuleerd zijn, 
maar dat die doelen niet zonder meer onderling verenigbaar zijn, terwijl een 
prioriteitsstelling ontbrak. 

Bij de uitwerking van het Verdrag, in eerste instantie bij gelegenheid van de 
Conferentie van Stresa, is benadrukt dat er behoefte was aan markt- en prijsbeleid en aan 
landbouwstructuurbeleid. Structuurbeleid werd nodig geacht om de landbouw te 
moderniseren, en om te voorkomen dat markt- en prijsbeleid en modernisering tot 
productie-overschotten zouden leiden. Vastgesteld kan worden dat van het opzetten en 
implementeren van het structuurbeleid gedurende een lange periode geen sprake geweest 
is, ondanks de poging van Mansholt (1968) daartoe. Pas decennia later, rond 1990, krijgt 
het structuurbeleid in financieel-kwantitatieve termen een substantiële omvang. 

Het markt- en prijsbeleid kreeg in de jaren na het sluiten van het Verdrag van Rome 
wel vorm. Het centrale beleidsinstrument voor veel producten was prijsondersteuning 
met een generiek karakter, via invoerheffingen, uitvoersubsidies en marktinterventie in 
de vorm van het uit de markt nemen van producten. Met name in de eerste jaren, maar 
eigenlijk tot het moment dat deze vorm van beleid, in 1992, deels vervangen werd, was 
de vaststelling van de institutionele prijzen een bron van problemen. De oorzaak was de 
ongelijke positie van de lidstaten, in termen van verschillen in landbouwstructuur en 
kostprijzen, gerichtheid op internationale handel, niveau van algemeen-economische 
ontwikkeling en kracht van de nationale munt. Bij het laatste element betrof het in het 
bijzonder de onwil van lidstaten met een sterke munt te accepteren dat de 
landbouwsector in zo'n lidstaat terrein verliest tegenover andere sectoren en andere 
lidstaten. 

De consequentie was over het algemeen dat de institutionele prijzen tamelijk hoog 
waren en dat prijsverlaging politiek nauwelijks acceptabel was. De consequentie was ook 
dat via nationale compensaties en via het hanteren van specifieke, niet-marktconforme 
wisselkoersen, eenheid van markten gedurende een zeer lange periode niet bereikt werd. 
Dergelijke maatregelen leiden immers tot ongelijke prijzen of andere concurrentievoor-
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waarden met het karakter van impliciet regionaal beleid voor in een bepaald opzicht 
zwakke regio's. 

Van een volledig vrije, onverstoorde markt voor landbouwproducten is, gegeven het 
voorgaande, in de periode 1960-heden geen sprake. Dat betekent dat het principe van 
daar produceren waar dat het efficiënst kan, regelmatig doorkruist werd. Ruimtelijke 
verschuivingen van producties werden er, zeker ten dele, door tegen gegaan. Met het tot 
stand komen van de interne markt en het gebruik van de gemeenschappelijke munt kan 
een deel van de verstoringen verdwijnen. Voor sommige verstoringen, zoals per land 
vastgestelde productiequota, geldt dat overigens niet. Te verwachten is echter dat de 
nationale en regionale tegenstellingen op andere wijze dan weer de kop op zullen steken. 
In principe kan een beleid van regionale herverdeling van middelen van substantiële 
omvang zulks tegengaan, maar het is de vraag of daar politiek draagvlak voor zal zijn. 

Tot ver in de jaren tachtig is er weinig politieke aandacht geweest voor de regionale 
verschillen in de EU. In het Verdrag van Rome komt dit aspect niet voor. In Stresa kwam 
het op de politieke agenda, maar het heeft meer dan twintig jaar geduurd voordat het 
regionaal beleid vorm kreeg, en nog langer voordat het een stevige financiële basis 
kreeg. Het bestrijden van regionale verschillen in welvaart is bij de herziening van het 
Verdrag, in Maastricht, alsnog in het Verdrag opgenomen. Een verdere uitbouw lijkt 
noodzakelijk als de gemeenschappelijke munt ingevoerd wordt. Er zijn aanwijzingen dat 
de regionaal economische verschillen in de EU, in het bijzonder tussen lidstaten, dan toe 
kunnen gaan nemen. Een groot probleem bij het gemeenschappelijke sociale, structurele 
en regionale beleid is dat het beleid organisatorisch slecht functioneert. Van duidelijke 
regionale prioriteiten is geen sprake; vrijwel elke regio wordt op een of andere wijze 
ondersteund, waardoor een gerichte bestrijding van ongewenste regionale verschillen 
niet mogelijk is. Daarnaast is er gegronde kritiek op de implementatie van maatregelen 
en op het hoge bureaucratische gehalte van de EU-bemoeienis, en is er sprake van 
fraude. Dit probleem is niet opgelost met de hervorming van de structuurfondsen, en zal 
met verdere groei van het belang van deze vormen van beleid meer knellend worden. 
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