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BIJLAGE 1 HET INTEGRATIEPROCES TOT HET VERDRAG VAN ROME 

BIJLAGE 1 Het integratieproces tot het Verdrag van Rome 

De formele start van het internationaal overleg dat uiteindelijk tot de ondertekening van 
het Verdrag van Rome leidde (27 maart 1957), is het Schuman-plan van 9 mei 1950. 
Schuman, in zijn rol van minister van buitenlandse zaken van Frankrijk, stelde voor een 
zogenaamde Hoge Autoriteit in het leven te roepen om de productie van steenkool en 
staal te coördineren. Het initiatief leidde tot de oprichting van de EGKS in april 1951 met 
als deelnemers Frankrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, Italië, België, Luxemburg en 
Nederland. 

De Britten bleven er buiten, en hadden daar vele redenen voor (Pryce, 1973, p. 3 e.V.). 
De politieke achtergrond was dat het Verenigd Koninkrijk in absolute zin weliswaar 
economisch en militair verzwakt uit de oorlog gekomen was, maar desondanks relatief 
sterker dan de continentale landen. Ook het Britse nationalisme was in de oorlogsjaren 
sterk gegroeid. Een continentaal initiatief in de richting van integratie paste hen in het 
geheel niet, omdat ze voor zichzelf de leidende rol gereserveerd hadden. Daar kwam bij 
dat de Engelsen ervan uitgingen dat het Schuman-plan niet zou slagen. Ze vergisten zich, 
en wel op het punt dat de verslagen Duitsers en Italianen maar al te graag meededen aan 
een plan dat hen weer in de rij van betrouwbare westerse landen zou plaatsen. 

De EGKS is als voorloper van de EU daarom zo belangrijk omdat de vormgeving 
sterk overeenkwam met wat later de EU werd. De Raad van Ministers kreeg een centrale 
positie, de Hoge Autoriteit werd het administratief centrum, maar ook de 
beleidsvoorbereidende instantie (zoals de Europese Commissie in de EU), en er werd een 
Hof van Justitie in het leven geroepen. Tenslotte werd een parlementaire assemblee 
ingesteld, waaraan de Hoge Autoriteit tot op zekere hoogte verantwoording schuldig 
was. De parallelliteit van de instellingen in EEG en EGKS maakte het later mogelijk 
zonder veel moeite beide ineen te schuiven. 

Na de succesvolle ontwikkeling van de EGKS werden verschillende initiatieven 
gelanceerd om tot verdergaande samenwerking in West-Europa te komen. Een 
belangrijke aanzet in die richting was de Europese Defensie Gemeenschap, getekend in 

102 Voorafgaand aan het Schuman-plan was echter al een aantal stappen gezet. Een eerste was 
de rede van Churchill in Zurich in 1946, waarin hij opriep tot het opzetten van een soort van 
verenigde staten van Europa. Ook de inwerkingtreding van het Benelux-verdrag op 1 januari 
1948 en de oprichting van de Organisatie voor Europese Economische Samenwerking zijn op te 
vatten als stappen op weg naar de EGKS. De oprichting van de OEES, als voorloper van de 
OECD, kwam tot stand omdat de VS een overlegorgaan bepleitten voor het stroomlijnen van de 
Marshall-hulp. Hetzelfde geldt voor de oprichting van de Raad van Europa. Het mislukken van 
het Europees Congres in Den Haag in mei 1948 droeg eveneens bij aan de vormgeving van de 
EGKS en van de latere EEG. Immers bij die gelegenheid kwamen de verschillen tussen de 
continentale landen enerzijds, en de Britten en Scandinaviërs anderzijds helder aan het licht. De 
continentale landen vonden elkaar vervolgens in de EGKS. 
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mei 1952, maar nooit geratificeerd.103 

Het wegvallen van de Europese Defensie Gemeenschap werd door de Britten benut 
om met een nieuw, minder vergaand voorstel op militair terrein te komen. Het concrete 
doel was een organisatie op te richten die de herbewapening van Duitsland in goede 
banen kon leiden. Het resultaat was de West-Europese Unie (WEU) die eind 1954 
getekend werd. 

Een opstap naar verdergaande integratie was de WEU niet, de Britten hadden dat ook 
niet bedoeld. In de ogen van velen bood de opzet van de EGKS daartoe veel betere 
perspectieven dan de WEU. Monnet, de president van de EGKS zag goede mogelijk
heden in een sectorgewijze uitbreiding van de EGKS. Het voorstel was dat atoomenergie 
de volgende sector zou zijn waar gemeenschappelijk beleid gevoerd moest worden, maar 
een aantal landen voelde meer voor een integrale aanpak, een streven naar een 
gemeenschappelijke markt (Pryce, 1973, p. 10). Niettemin leidde het voorstel van 
Monnet tot overleg op hoog niveau. In juni 1955 belegden de ministers van Buitenlandse 
Zaken van de EGKS-landen een conferentie in Messina. Besloten werd een 
intergouvernementele commissie in te stellen, waarvan de Belgische minister van 
Buitenlandse Zaken - Spaak - voorzitter werd. De Britten werden uitgenodigd mee te 
doen en zonden een waarnemer. De commissie-Spaak besloot dat het doel niet een 
vrijhandelszone maar een douane-unie zou zijn. Het verschil zit in het al dan niet 
uniformeren van de buitentarieven. Het Verenigd Koninkrijk kon hiermee niet uit de 
voeten, en haakte af. Het argument was dat de relatie met het Gemenebest in het gedrang 
zou komen, maar feitelijk waren de bezwaren politiek van aard (Pryce, 1973, p. 11). 
Frankrijk had namelijk vergelijkbare koloniale problemen, maar zorgde er voor dat een 
aantal afspraken opgenomen werd die de positie van de Franse koloniën veilig stelden. 

103 Het plan was wederom bedacht door Frankrijk - het Pleven Plan - en bevatte onder meer 
een opzet tot een Politieke Gemeenschap. De Britten werden uitgenodigd mee te doen, maar 
weigerden wederom, omdat ze geen zeggenschap over hun troepen wilden overdragen aan een 
supra-nationale organisatie. Dat de Defensie Gemeenschap er niet kwam was waarschijnlijk 
mede het gevolg van de veranderde verhoudingen in Europa. Met de dood van Stalin viel de 
directe druk om front te vormen tegen de gezamenlijke vijand wat weg (zie par. 2.2.1). Het 
Pleven-Plan leed uiteindelijk schipbreuk in het land waar het bedacht was, Frankrijk, waar het 
parlement ratificatie weigerde (30 augustus 1954). De aan de Defensie Gemeenschap 
gekoppelde plannen voor een Politieke Gemeenschap waren daarmee eveneens van de baan. De 
noodzaak voor politieke afstemming van gezamenlijke defensie-aangelegenheden was 
verminderd.  
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BIJLAGE 2 De Conferentie van Stresa 

De Conferentie van Stresa (3-12 juli 1958) werd gehouden op basis van Art. 43, lid 1 van 
het Verdrag van Rome. Het doel van de bijeenkomst was de grondslagen van het 
toekomstig landbouwbeleid vast te stellen104. De stappen die genomen werden blijken uit 
de agenda: 
1. Vaststellen van de huidige toestand en moeilijkheden in de zes lidstaten; 
2. Vaststellen van het huidige nationaal landbouwbeleid van de zes lidstaten; 
3. Vaststellen van de mogelijke gevolgen van toepassing van het Verdrag van Rome op 

de landbouw in de lidstaten; 
4. Vastleggen van doelstellingen en lange termijn richting van het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid. 

De conferentie was meer dan een technische bijeenkomst waar nadere regels en 
afspraken gemaakt werden ter invulling van het Verdrag. In de openingsrede van 
Hallstein, de voorzitter van de Europese Commissie, wordt de veranderende positie van 
de landbouwsector in een zich snel ontwikkelende maatschappij centraal gesteld. 
Belangrijke begrippen uit de rede van Hallstein zijn: 
* de schaal van de bedrijven staat in geen verhouding tot de moderne landbouwtech

niek; 
* de omvang van de agrarische beroepsbevolking daalt snel; 
* de mogelijkheden en de gevaren van massale migratie van platteland naar stad. De 

gedachte is dat een vrij verkeer van personen en goederen die migratie verder zal 
versnellen ("Documenten", p. 24-25). 

Hallstein stelde bij die gelegenheid vast dat de maatschappij sinds de industriële 
revolutie veranderd is, maar de landbouw niet: "De boer leeft op een boerderij, welke 
wat de omvang betreft maar al te vaak overeenkomt met de stand van de techniek van 
100 jaar geleden" ("Documenten", p. 24). 

De nadruk op de dynamica wijkt sterk af van de toonzetting van het hoofdstuk "Land
bouw" van het Verdrag. De aandacht voor veranderingsprocessen kwam vooral bij 
Mansholt vandaan, landbouwcommissaris, vice-voorzitter van de Europese Commissie 
en voorzitter van de Conferentie van Stresa. Mansholt besefte meer dan vele anderen dat 
de landbouw een integraal onderdeel van de maatschappij vormt en geen eiland 
("Documenten" p, 108). Maar ook overigens had hij een aantal zaken scherp voor ogen: 
* de aanwezigheid en het gevaar van allerlei belangengroepen rond en in de landbouw 

("Documenten", p. 110); 
* de landbouw is afhankelijk van de ontwikkeling van de wereldmarkt, een 

104 Documenten van de landbouwconferentie van de lid-Staten van de Europese Economische 
Gemeenschap te Stresa van 3 tot 12 juli 1958, hierna "Documenten" te noemen. 
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wereldmarkt die die naam niet verdient, omdat vrijwel elk land in het marktgebeuren 
intervenieert ("Documenten", p. 114); 

* een zekere mate van marktbescherming is voor de landbouw onontbeerlijk 
("Documenten", p. 115); 

* de productiviteit kan nog veel verder stijgen, waardoor de productie veel sneller kan 
toenemen dan "wij door de bevolking in hetzelfde tempo meer kunnen laten consume
ren" ("Documenten", p. 116); 

* de inkomens in de landbouw zijn ondanks een snelle stijging van de arbeidspro
ductiviteit niet gestegen ("Documenten", p. 117). 

Mansholt kondigde in Stresa aan dat het landbouwbeleid uit twee delen moest bestaan: 
een agrarisch structuurbeleid en een gemeenschappelijk marktbeleid, een terminologie 
die in het oorspronkelijke Verdrag afwezig was. Het benadrukken van het 
onlosmakelijke karakter van markt en structuur staat centraal in de visie van Mansholt op 
de landbouw: "(...) wij zullen er ons ernstig voor moeten hoeden, dat wij in het Europese 
landbouwbeleid het structurele aspect niet uit het oog verliezen" ("Documenten", p. 118). 
Dit structurele aspect heeft Mansholt nodig, omdat hij de donkere wolken van 
overproductie dichtbij ziet ("Documenten, p. 120). Met prijsbeleid gericht op redelijke 
boereninkomens ziet hij overproductie ontstaan, op basis van een autonome (p. 122) 
productiegroei van 2 à 3% per jaar, plus de invloed van hoge prijzen en een vraaggroei 
die lager is (p. 121). Prijsbeleid met als doel de inkomens van de boeren te ondersteunen, 
zou aanbod en vraag verder uiteen laten lopen. Tegelijkertijd ziet Mansholt daarin het 
risico dat de EG netto-exporteur wordt (volgens hem is dat in 1950 al het geval voor 
suiker, boter en kaas). Hij concludeert (p. 120) dat bij zo'n netto exportsituatie een ander 
soort landbouwbeleid hoort dan bij een importsituatie. Die notie is pas veel later 
algemeen aanvaard (Meester en Strijker, 1985; Toelichting bij de Begroting 1993 van het 
Ministerie LNV). Maar ook op andere punten zag Mansholt problemen die pas later 
meer algemene ondersteuning kregen. Zo merkt hij op dat generieke prijsondersteuning 
in het voordeel werkt van grote bedrijven en bedrijven in gunstige productie
omstandigheden ("Documenten", p. 123; zie ook par. 5.3.1). 

De conclusie van Mansholt is helder (p. 123). Marktbeleid en structuurbeleid moeten 
in gezamenlijkheid gebruikt worden. Een hoog prijspeil creëert ongewenste overschotten 
en ongelijke verdeling van de baten. Met gematigde prijzen en met regionale toeslagen, 
kredietverstrekking, regionale ontwikkelingsplannen en (nationale) investeringsprogram
ma's is een evenwichtige ontwikkeling te creëren. Daarbij behoort een decentrale ontwik
keling van de industrie, om de boerenbevolking die op sub-marginale landbouwbedrijven 
werkt, een nieuwe bron van bestaan te bieden. 

Oftewel, rationalisatie van de landbouwproductie zal het aantal werkenden in de 
landbouw verder doen afnemen, en om uit-migratie van het platteland tegen te gaan is de 
opbouw van een industriële sector op het platteland nodig. 

Zo visionair als Mansholt waren de nationale delegaties niet. Een drietal commissies, 
bemand door vertegenwoordigers van de lidstaten, boog zich over aspecten van het 
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landbouwbeleid. De verslagen laten zien dat er grote verschillen van inzicht tussen de 
delegaties bestonden. Voor wat het prijsniveau betreft, zijn drie standpunten aan de orde: 
1. de prijs dient te zijn afgestemd op de kostprijs van efficiënte bedrijven. Andere 

bedrijven moeten met subsidies geholpen worden; 
2. de prijs moet overeenkomen met de theoretische marktprijs op basis van een onver

stoorde wereldmarkt; 
3. de prijs dient zo dicht mogelijk bij de wereldmarktprijs te liggen. 
Bij andere onderwerpen lagen de meningen vergelijkbaar ver uiteen. 

In de slotresolutie zijn de meningsverschillen niet meer duidelijk zichtbaar: "Het 
marktbeleid dient op zodanige wijze te worden gevoerd dat de verhoging van de 
productiviteit wordt bevorderd. (...) De aldus gedane poging tot verhoging van de 
productiviteit dient gelegenheid te bieden tot het voeren van een prijsbeleid, waardoor 
zowel overproductie wordt vermeden als de mogelijkheid wordt geschapen om 
concurrerend te blijven of te worden. (...) Tegelijkertijd zal het tot stand brengen van een 
beleid van hulpverlening aan in ongunstige omstandigheden verkerende gebieden of 
bedrijven de noodzakelijke omschakelingen mogelijk maken." (waarop, of waarnaar toe 
wordt niet duidelijk, maar het gaat waarschijnlijk om niet-agrarische activiteiten, 
oftewel: industrie). Deze zorg om de positie van achtergebleven regio's komt in het 
oorspronkelijke verdrag niet voor. In de slotresolutie wordt, geheel in lijn met het denken 
van Mansholt, het verband tussen prijsbeleid en structuurbeleid benadrukt: "Er dient een 
nauw verband tussen het beleid inzake onderlinge structuuraanpassing en het 
marktbeleid te worden gelegd; de onderlinge structuuraanpassing dient bij te dragen tot 
het dichter bij elkaar brengen van de kostprijzen en een rationele oriëntering van de 
productie; het marktbeleid dient op zodanige wijze te worden gevoerd dat de verhoging 
van de productiviteit wordt bevorderd." ("Documenten", p. 244). Van dit integrale beleid 
is tot het midden van de jaren tachtig maar weinig terecht gekomen. 
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BIJLAGE 3 BUDGETEFFECT VAN INKOMENSTOESLAGEN 

BIJLAGE 3 Budgeteffect van inkomenstoeslagen 

Deze bijlage geeft een getallenvoorbeeld voor het berekenen van het effect voor het 
overheidsbudget bij een overgang van prijsondersteuning naar inkomenstoeslagen, 
gestoeld op de situatie in 1992/93 voor tarwe. Doorgerekend wordt het effect van een 
prijsdaling in de EU tot het niveau van de wereldmarktprijs, onder gelijktijdige 
compensatie van het inkomensverlies van de EU-landbouw door middel van directe 
inkomenstoeslagen. Dat wil zeggen, een verlaging tot de wereldmarktprijs die ontstaat 
als de export door de Eu verminderd wordt als gevolg van de prijsdaling. 

Uitgegaan wordt van twee landen: EU en wereld (dus exclusief EU, maar inclusief de 
export van de EU naar de wereld (eventueel de import uit de wereld). 
Aangenomen wordt dat alle vraag- en aanbodcurves voor tarwe een constante 
prijselasticiteit hebben. 

Een aantal variabelen is als exogeen beschouwd (maar overigens eenvoudig te wijzigen): 
Prijs EU = Peu = 190 ECU/ton 
Aanbod EU bij prijsniveau Peu = Qaeupeu = 73 min. ton 
Vraag EU bij prijsniveau Peu = Qveupeu = 55 min. ton 
Prijs wereldmarkt bij het huidige prijsondersteuningsbeleid in de EU = Pw = 90 ECU/ton 
Aanbod en vraag op wereldmarkt bij Pw = 125 
Aanbodelasticiteit EU = Eaeu 
Aanbodelasticiteit wereld = Eaw 
Vraagelasticiteit EU = Eveu 
Vraagelasticiteit wereld = Evw 
Prijs wereldmarkt bij verlaging prijs EU tot wereldmarktniveau = Pwe 

In figuur B3.1 is de situatie in de EU weergegeven. Figuur B3.2 geeft de situatie op de 
wereldmarkt weer die ontstaat als de EU de ondersteuning voor tarwe verminderd. In dat 
geval neemt de export uit de EU naar de wereldmarkt af, met als gevolg dat de 
aanbodcurve van de wereld naar links verschuift. 
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Figuur B3.1 De marktsituatie in de EU 
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Figuur B3.2 Situatie op de wereldmarkt voor en na prijsverlaging in 
de EU 
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We nemen dus aan dat bij een via prijsondersteuning te bereiken Peu van 190 ECU/ton 
het wereldmarktprijspeil op 90 ECU/ton ligt, bij een EU-export van 18 min. ton. 

Als via prijsdaling in de EU tot wereldmarktniveau, gekoppeld aan inkomenstoeslagen 
het producentensurplus van tarwetelers in de EU op niveau gehouden wordt, dan neemt 
het aanbod (door de EU) op de wereldmarkt af, en neemt de wereldmarktprijs toe, tot 
Pwe. 
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Producentensurplus bij prijsondersteuning Peu-Pwe: A+B+C 
Kosten voor de overheid bij prijsondersteuning: B+C+D+E+F+G 
Kosten voor de overheid bij inkomenstoeslagen: A+B+C 
Kostennadeel bij inkomenstoeslag: +A-D-E-F-G. 

Bij aanbodelasticiteiten voor EU en wereld van 0,2, een vraagelasticiteit in de wereld van 
-0,2 en een vraagelasticiteit in de EU van -0,5 leidt dit tot een Pwe van 114. Dat 
resulteert in: 
A: 4191 min. ECU 
D: 223 min. ECU 
E+F+G: 428 min. ECU 
Totaal kostennadeel: 3540 min. ECU. 

Bij de gehanteerde vooronderstellingen is er dus een kostennadeel voor de overheid bij 
een overgang van prijsondersteuning naar inkomenstoeslagen ter grootte van ruim 3,5 
mid. ECU (per jaar). 

De uitkomst is afhankelijk van de vigerende aanbodelasticiteiten. Een belangrijke vraag 
is dus hoe groot de elasticiteiten in werkelijkheid zijn. Als we tarwe hanteren als een 
benadering van de effecten voor granen totaal, dan zullen dus de elasticiteiten van granen 
totaal gebruikt moeten worden. De vraagelasticiteit voor graan ligt in de EU wellicht wat 
hoger dan in de wereld als gevolg van de mogelijkheid graansubstituten uit het veevoer 
te verdringen. Voor de EU ligt de aanbodelasticiteit waarschijnlijk tussen de 0,2 (Oskam 
en Vermuë, 1992) en 0,5 (zie Blom, 1995, tabel 6.15). Als we deze range ook voor de 
wereldmarkt hanteren, dan komen we voor tarwe op een kostennadeel bij de overgang 
van prijsondersteuning naar inkomenssteun van 2 - 4 mld. ECU (zie tabel B3.1). Bij een 
graanproductie die ongeveer 2,5 maal die van tarwe is, gaat het dan voor granen totaal 
om 5 - 10 mld. ECU extra kosten. Binnen dit voorbeeld kan vastgesteld worden dat de 
overgang van prijsondersteuning naar inkomenstoeslagen aanzienlijke extra uitgaven 
voor het Brusselse budget oplevert. Die uitgaven liggen feitelijk lager dan hier berekend 
omdat in de MacSharry-besluiten de prijzen niet tot wereldmarktniveau, maar minder, 
verlaagd zijn. De consequentie is dat weliswaar middelen nodig blijven voor 
gesubsidieerde export, maar dat met een lagere inkomenstoeslag volstaan kan worden. 
Ook is niet tot volledige compensatie overgegaan (dus minder dan A+B+C), en is tot 
additionele maatregelen in de sfeer van braaklegging besloten. 
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Tabel B3.1 Kostennadeel voor de overheid bij overgang van prijsondersteuning naar 
inkomenstoeslagen, bij gelijk producentensurplus, voor granen (min ECU 
per jaar) (vraagelasticiteit wereld: -0,2) 

Eaeu 

Eveu 
0,2 

-0,5 
0,5 

-0,5 

0,2 

-0,5 

0,2 

-0,2 
Eaw 

Pwe (ECU/ton) 

kostennadeel overheid (min ECU) 

0,2 

114 

3540 

0,5 

130 

2247 

0,5 

122 

-2980 

0,2 

107 

-3974 
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BIJLAGE 4 Berekening van de herverdelingseffecten conform Verhoef 

Een procedure om de herverdelingsaspecten van het EU-landbouwbeleid over alle regio's 
en alle direct betrokken groepen in beeld te brengen is beschreven door Verhoef (1991), 
die zich op zijn beurt baseerde op Tarditi en Croci Angelini (1982). Het navolgende is 
ontleend aan Verhoef. 

De effecten van een bepaalde vorm van markt- en prijsbeleid bestaan uit prijs- en 
hoeveelheidseffecten. In de analyse van Verhoef blijven de hoeveelheidseffecten buiten 
beschouwing: slechts de directe welvaartsverandering als gevolg van een hogere prijs 
wordt bepaald. In feite bepaalt hij dus de welvaartseffecten bij een elasticiteit van nul. 
Dat betekent dat uitgegaan wordt van verticale vraag- en aanbodcurves. In termen van de 
standaard welvaartseconomische analyse van landbouwbeleid (zie bijvoorbeeld Meester 
(1979) betekent een en ander dat de "driehoekjes" verwaarloosd worden. In het geval van 
de markt voor landbouwproducten heeft die beperking relatief kleine gevolgen, omdat de 
vraag- en aanbodelasticiteiten, zeker voor geaggregeerde productgroepen, klein zijn. 

Het resultaat van het landbouwbeleid bestaat dan uit drie componenten: de 
toegenomen ontvangsten van producenten, de toegenomen uitgaven voor voedings
middelen van consumenten en de regionale bijdrage aan het overheidsbudget waaruit de 
exportsubsidies betaald worden. In formule 

FR=X{(PEi-Pwoi)*QAiR-(PEi-Pwoi)*QviR}-BR 

met FR = netto financieel resultaat voor regio R 
PEi = EU-prijs voor product i 
P w o i = wereldmarktevenwichtspr i j s voor i 
QASR = geproduceerde hoeveelheid van i in R 
QviR = geconsumeerde hoeveelheid van i in R 
BR = belastingbijdrage van R aan het landbouwbeleid 

Aan deze benadering liggen een aantal belangrijke aannames ten grondslag. Een 
aanname is dat er geen prijsverschil bestaat tussen regio's. In de praktijk bestaan er echter 
grote regionale prijsverschillen. Tussen de lidstaten varieerde de melkprijs in 1990, bij 
3,7% vet van 24,92 E C U per 100 kg in Groot-Brittannië tot 39,35 E C U in Italië 
(Eurostat, Agricultural Prices 1992/2, p . 183). Binnen de lidstaten komen eveneens 
verschillen voor. Deze prijsverschillen hebben te maken met het bestaan van groene 
koersen (alleen voor verschillen tussen lidstaten), transportkosten, efficiëntie van 
verwerking en handel en regionale zelfvoorzieningsniveaus. Voor ons doel is overigens 
slechts interessant dat deel van het prijsverschil dat door het beleid beïnvloed wordt. 
Omdat het beleid in de praktijk invloed heeft op de regionale productie-omvang, spelen 
de voorgaande elementen wel degelijk een rol. 

Een ongeveer even rigide aanname is dat er geen prijsverschil bestaat tussen 
producenten en consumenten. In de praktijk is ook dit verschil aanzienlijk. D e stap van 
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producent naar consument omvat handelsmarges en verwerkings- en opslagkosten. 

Voor het schatten van de bijdrage van de regio's aan het beleid is onderscheid gemaakt 
tussen de BTW/BNP-bijdrage en de inkomsten uit uitvoerheffingen op andere producten 
dan landbouwproducten. De eigen middelen uit de BTW/BNP-bijdragen zijn over de 
regio's verdeeld op basis van het regionaal besteedbaar inkomen. De invoerheffingen zijn 
behandeld als prijsverhogingen van de regionale importen. Aangenomen is dat er een 
vaste verhouding bestaat tussen de omvang van de importen en het bruto regionale 
product. In lijn daarmee is het totale bedrag aan eigen middelen uit invoerheffingen over 
de regio's verdeeld op basis van de bruto regionale producten. 
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BIJLAGE 5 Platteland 

1 Wat is platteland 

Om aan te geven dat de term platteland met veel problemen omgeven is, besteden we er 
hier nadere aandacht aan. Hoewel een ieder wel een beeld heeft van wat platteland is, is 
het uitermate lastig de term te operationaliseren. In de woorden van Hodge (1986, p.271-
272): "Any attempt to (...) (define the term rural) is likely to be doomed to failure. The 
transition from urban to rural is a gradual, although not necessarily even one, whereby a 
range of characteristics which could be unambiguously associated with urban areas (high 
population density, lack of primary occupations and land uses) are modified towards 
another extreme associated with rural areas (...)." En zelfs deze vage aanduiding van wat 
platteland is, lijkt nog rijkelijk beperkt, omdat het zeer de vraag is of een aanzienlijk 
aandeel primary occupation' in de werkgelegenheidsstructuur wel zo'n noodzakelijke 
voorwaarde moet zijn. Met name is Noordwest-Europa zijn heel wat gebieden die door 
velen als platteland aangeduid zouden worden, terwijl het aandeel van landbouw en 
bosbouw in de lokale economie maar zeer beperkt is, terwijl de dienstensector prominent 
aanwezig is. Zo is voor Nederland vastgesteld dat in 1989-91 ruim 20% van alle investe
ringen in de gebieden buiten de steden en de grotere plaatsen plaatsvinden. Slechts 23% 
van alle investeringen in die gebieden gebeuren in de landbouwsector (Sijtsma en 
Strijker, 1994b; Strijker en Sijtsma, 1996). Voor het gegenereerde inkomen en de 
werkgelegenheid zijn vergelijkbare cijfers bekend, terwijl voor het besteedbaar inkomen 
het cijfer aanzienlijk lager ligt: maximaal ongeveer 15% (Strijker, 1999). Voor wat 
grotere plattelandsgebieden, waarin zich ook verzorgingscentra bevinden, ligt het 
aandeel van de landbouw in het gegenereerde inkomen nog lager (Oosterhaven et al., 
1991, p. 50, waarin wordt vastgesteld dat de agrarische werkgelegenheid in procenten 
van het totaal, in de gebieden Veenkoloniën en Noordelijk Kleigebied rond de tien 
procent ligt; het aandeel in het inkomen ligt daar vrijwel zeker nog iets onder). Ook blijkt 
dat dit beeld niet wezenlijk verandert als toelevering en verwerking mede in de 
beschouwing betrokken worden. Weliswaar neemt het aandeel van de landbouw in de 
economie dan toe, maar toelevering en verwerking is vooral geconcentreerd in de grotere 
kernen, en niet in het daarbuiten gelegen landelijk gebied. Ditzelfde fenomeen is voor 
Nederland als geheel ook vastgesteld in Strijker (1999). 

Een tweede element van de omschrijving van Hodge is de bevolkingsdichtheid. Bij 
het bepalen van de bevolkingsdichtheid van een gebied spelen de omvang van het 
betreffende gebied en de homogeniteit ervan een voorname rol. De gemiddelde bevol
kingsdichtheid van Australië maakt dit werelddeel ongetwijfeld ruraal, terwijl er toch 
gebieden met een puur stedelijk karakter in voor komen. Precies hetzelfde probleem doet 
zich voor bij het element 'aandeel primair grondgebruik'. 

De tamelijk ruime omschrijving van platteland door Hodge is daarmee zo ruim 
geworden dat de vraag opdoemt of er wel zo iets bestaat als platteland. Copp (1972, 
p. 519) formuleert daarop een duidelijk antwoord: "There is no rural society and there is 
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no rural economy. It is merely our analytical distinction, our rhetorical device." Hij 
wordt in deze opvatting ondersteund door de toonaangevende plattelandssociologen 
Newby en Büttel (1980), die de term ruraal omschrijven als louter een geografische 
uitdrukking. Een uitdrukking, geen definitie. Die uitdrukking kan overigens ingevuld 
worden vanuit meerdere facetten van het platteland. 

Terugkerende elementen in omschrijvingen van platteland zijn veelal in te delen in één 
van de volgende dimensies (Burie 1966, Dieleman et al. 1981, CBS 1983, Van den Berg 
étal. 1996)105: 
1. morfologische dimensie 
- de uiterlijke verschijningsvorm, zoals verstening of groene gebieden; 
2. functionele dimensie 
- de mate waarin rurale functies voorkomen, zoals de landbouwfunctie of de 

natuurfunctie; 
3. culturele of mentale dimensie 
- waarin het gedragspatroon en de mentaliteit van de bevolking centraal staat, zoals een 

ingetogen levensstijl of de frequentie van sociale contacten. 

De landelijkheid van een gebied kan omschreven worden op basis van één of meer van 
deze dimensies. Een voorbeeld van een één-dimensionale omschrijving is de indeling 
van Nederlandse gemeenten naar stedelijkheidsklasse zoals gebruikt door het CBS sinds 
1992. Alleen de morfologische dimensie speelt hierin een rol. Dit blijkt uit het enige 
criterium waar de indeling op gebaseerd is, namelijk de gemiddelde omge-
vingsadressendichtheid per gemeente. De OECD-indeling van regio's naar de mate van 
ruraliteit (zie hierna) is eveneens op één karakteristiek van de regio's gebaseerd: de 
bevolkingsdichtheid. Bevolkingsdichtheid sluit als zodanig niet aan op de hiervoor 
beschreven dimensies. Bevolkingsdichtheid komt nog het dichtst bij de morfologische 
dimensie, in de zin dat een gebied met een lage bevolkingsdichtheid over het algemeen 
een uiterlijke verschijningsvorm zal hebben met veel ruimte, veel groen en weinig 
gebouwen. De activiteiten van de bevolking en bijvoorbeeld het ruimtelijk beleid hebben 
echter ook invloed op de verschijningsvorm. Met de culturele en functionele dimensies 
van platteland heeft bevolkingsdichtheid maar weinig raakvlak. Dat in het OECD-
onderzoek toch de variabele bevolkingsdichtheid gebruikt wordt om de mate van 

Soms worden de aspecten van het begrip "platteland" ook op andere wijzen gerangschikt. 
Zo worden in Terluin (1991, p. 9) de begrippen functioneel, territoriaal en constructivistisch 
opgevoerd. "Constructivistisch" houdt in dit verband in dat het gaat om het beeld dat mensen 
van het platteland hebben (de sociale constructie). In dat beeld zullen functionele, 
morfologische en culturele elementen een plaats hebben. Met het begrip "territoriaal" wordt een 
element toegevoegd: platteland is een aaneengesloten gebied, met een min of meer 
eigenstandige economie en een lage bevolkingsdichtheid. Platteland is dan in feite een dun 
bevolkt arbeidsmarktgebied. Deze benadering wordt hier niet gebruikt, omdat ze resulteert in 
heterogene gebieden, met een urbaan en een ruraal deel. Deze benadering leidt er ook toe dat een 
gebied als de EU min of meer automatisch voor een groot deel uit plattelandsgebied bestaat. 
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stedelijkheid van een regio vast te leggen heeft dan ook vooral een practische reden. 
Voor vrijwel elk gebied en op elk schaalniveau is de bevolkingsdichtheid bekend, en dat 
is niet zonder meer het geval voor andere variabelen die beter aansluiten op de genoemde 
dimensies. 

Wanneer naar meerdere dimensies wordt gekeken spreken we van een multi-dimen-
sionale omschrijving. Bij een dergelijke omschrijving zullen op een of andere manier 
gewichten en prioriteiten toegekend worden aan de dimensies. De typologie van 
Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad (in gebruik geweest bij het CBS van 1947 
tot 1992) is een voorbeeld van een multi-dimensionale invulling van de landelijkheid van 
een gebied. Deze indeling was namelijk gebaseerd op het percentage mannelijke 
agrarische beroepsbevolking (een functionele indicator), op het inwonertal van de 
grootste woonkern (een morfologische indicator) en op de verhouding tussen autochtone 
en allochtone bewoners of woonforensen (een culturele indicator). De hierna te 
behandelen indeling van Europese regio's naar bevolkingsdichtheid en aandeel van de 
landbouw in de werkgelegenheid heeft twee dimensies. Bevolkingsdichtheid is daarin te 
beschouwen als een benadering van de morfologische dimensie, en het aandeel 
landbouw als benadering van de functionele dimensie. 

In Europees beleidsverband is er weinig helderheid over wat platteland is. De Raad van 
Europa (Doe. 7507, 20 maart 1996) definieert platteland als volgt: "For the purpose of 
this Charter (European Charter for Rural Areas), the term "rural area" denotes a stretch 
of inland or coastal countryside, including small towns and villages, where the main part 
of the area is used for: 
- agriculture, forestry, aquaculture and fisheries; 
- economic and cultural activities of country-dwellers (crafts, industry, services, etc.); 
- non-urban recreation and leisure areas [or natural reserves]; 
- other purposes, such as for housing. 
The agricultural (...) and non-agricultural parts of a rural area form a whole distin
guishable from an urban area, which is characterised by a high concentration of 
inhabitants and of vertical or horizontal structures." 

Deze omschrijving heeft een sterk territoriale inslag. Een belangrijke vaststelling is dat 
dorpen en ook steden onderdeel van het platteland uit kunnen maken. Op basis van deze 
omschrijving is het niet verwonderlijk dat de Raad van Europa concludeert dat 85% van 
de oppervlakte van Europa platteland is, waar meer dan de helft van de bevolking woont 
(op.cit., p. 1). Deze zeer ruime omschrijving van platteland lijkt vooral ingegeven te zijn 
door politieke oogmerken. Door het grootste deel van de EU als platteland te 
omschrijven, kan een groot deel profiteren van maatregelen in het kader van het 
plattelandsbeleid. 

Elke omschrijving van wat platteland is, is afhankelijk van het doel dat nagestreefd 
wordt. In het geval van de Raad gaat het om het ontwikkelen van beleid om het platte-
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land te versterken. Letterlijk: "The sustainable exploitation of the resources of the 
European countryside must be stimulated by giving rural development a new political 
framework." 

De aanbevelingen die er uit volgen hebben betrekking op de landbouw (onder meer 
een voldoende voedselvoorziening, een paritair inkomen voor boeren en hun gezinnen, 
een duurzame productiewijze), midden- en kleinbedrijf, recreatie, ecologische en socio-
culturele aspecten. Daarmee komen naast de functionele dimensie van het platteland, ook 
de morfologische en culturele dimensie in beeld. Toch staat de landbouw zeer centraal in 
het Charter. Daaruit blijkt een nauw verband tussen landbouwbeleid en plattelandsbeleid. 
De grote nadruk op landbouw als factor in het landelijk gebied is ook terug te vinden in 
de Verklaring van Cork (1996). Deze Verklaring was het resultaat van de Europese 
Conferentie over Plattelandsontwikkeling. De Conferentie was bijeengeroepen door 
Fischler, de commissaris voor landbouw binnen de Europese Commissie. 
Het is vanuit deze optiek dan ook niet verwonderlijk dat de ombouw in de EU van 
landbouwbeleid naar plattelandsbeleid zich zonder veel politieke problemen voltrekt. De 
landbouwsector blijft immers verzekerd van grote financiële aandacht. 

2 Operationalisatie van plattelandsregio's 

Een belangrijke vraag bij de operationalisatie van plattelandsregio's is, op welk 
aggregatieniveau gebieden onderscheiden moeten worden. In aansluiting op de hiervoor 
gegeven omschrijvingen van platteland zou het moeten gaan om gebieden die 
functioneel, morfologisch of cultureel als ruraal beschouwd kunnen worden. Bij de 
functionele dimensie gaat het dan vooral om het landelijk gebied, zonder grotere 
bevolkingsconcentraties. Kleine steden waar plattelandsfuncties (zoals agro-industriële 
bedrijven) een belangrijke rol spelen, kunnen tot dat gebied gerekend worden. Grote 
steden moeten bij deze insteek niet tot het platteland gerekend worden. De feitelijke 
invulling van de door de OECD ontwikkelde indeling komt waarschijnlijk redelijk 
overeen met deze ingang. Als de morfologische dimensie centraal gesteld wordt, moeten 
bebouwingsconcentraties niet tot het platteland gerekend worden. Een operationalisatie 
van deze gedachtengang is voor Nederland ontwikkeld in Sijtsma en Strijker (1994b). 
Als de culturele dimensie gevolgd wordt kunnen stadjes en steden wel degelijk onderdeel 
van het platteland zijn, namelijk voorzover in die bebouwingsconcentraties de culturele 
aspecten die met platteland verbonden zijn, een belangrijke rol spelen. In de praktijk zal 
dat betekenen dat kleinere plaatsen wel, en grotere steden niet tot het platteland gerekend 
moeten worden. Deze invulling lijkt sterk op die waarbij de morfologische dimensie 
centraal staat. 

De regionale indeling van de EU zoals in de voorliggende studie gehanteerd is sluit in 
het geheel niet aan op het voorgaande. De regio's op NUTS-II niveau zijn daarvoor te 
groot; ze bevatten vrijwel altijd grotere steden. De economische karakteristieken van die 
regio's (zoals de sectorstructuur) zal voor een deel, en wellicht voor een groot deel, door 
het stedelijk gebied bepaald worden. De landbouwsector zal dan in termen van 
toegevoegde waarde, inkomen en werkgelegenheid veelal een bescheiden rol spelen. 
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3 Bevolkingsdichtheid en werkgelegenheid in de EU 

Al opgemerkt is dat praktische dataproblemen er toe leiden dat plattelandsgebieden, 
althans op een laag aggregatieniveau, maar zeer ten dele apart onderscheiden kunnen 
worden. Ook is vastgesteld dat het begrip 'platteland' tamelijk vaag is. Toch is het zinvol 
de criteria die met het begrip 'platteland' verbonden worden voor het onderzoeksgebied te 
operationaliseren. Daarbij beperkten we ons tot de EU-10 en tot het eerder vermelde 
aggregatieniveau NUTS II-min. Op het betreffende aggregatieniveau is het zinloos 
geavanceerde technieken te gebruiken om tot een volledig onderbouwde classificatie te 
komen, omdat het heterogene administratieve regio's betreft. 

In figuur B5.1 is voor de 113 regio's van de EU-10 de bevolkingsdichtheid (gemeten 
in het gemiddeld aantal inwoners per km) en het aandeel van de landbouw in de 
regionale werkgelegenheid (in procenten, in 1985) tegen elkaar afgezet. In de figuur 
tekenen zich drie groepen regio's af: 
- met een lage bevolkingsdichtheid en een aanzienlijk aandeel van de landbouw in de 

totale werkgelegenheid (A); 
- met een lage bevolkingsdichtheid en een beperkte landbouwsector (B); 
- met een hoge dichtheid en een beperkt aandeel van de landbouwsector (C). 
Voor wat het aandeel van de landbouw in de werkgelegenheid betreft tekent zich min of 
meer duidelijk een tweedeling af, met een aandeel van ongeveer 7% als scheidingslijn. 
De bevolkingsdichtheid laat geen duidelijk onderscheid in twee groepen zien. Als we een 
grens trekken bij 200 inwoners per km houden we drie groepen over. 
De drie groepen kunnen als volgt getypeerd worden: 

groep A: klassiek rurale regio's; 
groep B: modern rurale regio's; 
groep C: verstedelijkte regio's. 

De overblijvende regio's zijn beperkt in aantal en worden gekarakteriseerd door een hoge 
bevolkingsdichtheid en desondanks een belangrijke landbouwsector. De laatste groep 
wordt ook als stedelijk gezien en bij groep C gevoegd. 

De typering is gebaseerd op de gedachte dat de landbouwsector in een zich ontwik
kelende economie sterk aan belang inboet. In de post-industriële samenleving is de 
landbouwsector - ook op het platteland - een sector met slechts een beperkt economisch 
belang. 
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Figuur B5.1 113 regio's EG-10 naar bevolkingsdichtheid en aandeel van de landbouw 
in de werkgelegenheid, 1985 

E 
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_i_ 
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aandeel landbouw in werkgelegenheid (%) 
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Kaart B5.1 Geografische locatie van drie groepen regio 's EG-10 

type regio 
stedelijk 
klassiek ruraal 
modern ruraal 
rest 

Kaart B5.1 geeft de geografische locatie van de drie groepen regio's. De ligging van de 
als 'stedelijk' aangemerkte regio's is weinig verrassend. Het betreft onder meer het zuiden 
en midden van Engeland, delen van Midden- en Zuid-Duitsland, de omgeving van 
Milaan, Rome, Parijs, Kopenhagen en grote delen van Nederland en België. De drie 
regio's in de restcategorie, die hierbij gevoegd worden, zijn Campania (Napels e.o.), 
Veneto (Venetië, Padua) en Mittelfranken (Ansbach). De klassiek rurale regio's liggen 
verspreid over de EU van Noord-Duitsland en Noord-Nederland via Ierland en Frankrijk, 
tot Zuid-Italië en Griekenland. De laatste categorie, rurale gebieden met een toch maar 
beperkte landbouwsector zijn vooral te vinden in het Verenigd Koninkrijk, Denemarken, 
het Frans-Duitse en het Frans-Italiaanse grensgebied. 

4 OECD-indeling 

De OECD heeft in 1994 de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de mogelijk
heid indicatoren voor ruraliteit te ontwikkeling voor het afbakenen van 
plattelandsgebieden voor beleidsdoeleinden (OECD, 1994). Uitgangspunt van de 
indeling is een tweedeling van administratief-geografische eenheden op het niveau van 
gemeenten in rural of non-rural. Enige indicator daarvoor is bevolkingsdichtheid, 150 per 
vierkante kilometer voor alle OECD-landen behalve Japan, waar 500 gehanteerd is. 
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Vervolgens zijn de gemeenten tot regio's geaggregeerd. Een regio is "predominantly 
rural" als meer dan 50% van de totale bevolking in rurale gemeenten woont. Er is sprake 
van "significantly rural" als 15 tot 50% van de bevolking in rurale gemeenten woont, en 
van "predominantly urban" als minder dan 15% in rurale gemeenten woont. 

Hoewel de OECD-indicator in essentie enkel gebaseerd is op bevolkingsdichtheid, 
waarvan we aangegeven hebben dat er geen volledige aansluiting is bij de dimensies van 
het platteland, blijkt het eindresultaat voor de OECD toch een indeling op te leveren die 
onderscheidend is voor verschillende variabelen die van belang geacht kunnen worden 
binnen het begrip platteland. Hoewel er te veel gegevens ontbreken om OECD-totalen 
vast te stellen, is wel duidelijk het aandeel van de landbouw in de totale werkgelegenheid 
in de stedelijke gebieden veel lager is dan in de rurale gebieden. Ook is dat aandeel in de 
meest rurale gebieden hoger dan in de minder rurale gebieden. Voor de ontwikkeling van 
de bevolkingsomvang in de periode 1980-1988 komt hetzelfde patroon naar voren. 

Er zijn op dit geaggregeerde niveau echter andere variabelen die een minder 
eenduidig beeld opleveren. Zo is voor netto migratie, arbeidsparticipatie, groei van de 
werkgelegenheid en omvang van de werkloosheid de positie van de meer rurale regio's 
niet eenduidig afwijkend van die van de urbane gebieden. Dit geeft aan dat de definitie 
van plattelandsgebieden door de OECD niet in de haak is, ofwel dat plattelandsgebieden 
zich eigenlijk niet goed onderscheiden van urbane gebieden op het vlak van algemene 
economische indicatoren. In een deel van de EU is vooral dat laatste het geval. Daar 
komt nog bij dat het zeer de vraag is of de vaak genoemde problemen van plattelandsge
bieden (vergrijzing, slecht of niet bereikbare voorzieningen, werkloosheid, leegloop) niet 
sterk overschat worden. In een recent onderzoek naar de toestand op het platteland in 
Nederland is er in elk geval weinig van terug te vinden (Strijker, 1999). 

Als de hier gestelde vraagtekens bij de plattelandsproblematiek in met name het 
noordwesten van de EU terecht zijn, dan komt de huidige ombouw van het EU-
landbouwbeleid in EU-plattelandsbeleid in een merkwaardig daglicht te staan. Soms 
wordt er op gewezen dat de ombouw bedoeld is om publieke middelen die tot op heden 
ten bate van de landbouwsector aangewend worden, onder een ander vlag te blijven 
verstrekken. Als dat klopt, en de plattelandsproblemen blijken deels afwezig, dan zal 
maatschappelijke druk vroeg of laag een dergelijke aanwending van middelen blokkeren. 
En als er toch serieuze plattelandsproblemen bestaan waarvoor omvangrijke middelen 
aangewend moeten worden, dan zal daarvan voor de landbouw slechts een beperkt deel 
gebruikt kunnen worden, omdat, zoals al opgemerkt, het aandeel van de landbouw in de 
plattelandseconomie van het noordwesten van de EU slechts beperkt van omvang is. 
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BIJLAGE 6 Ontstaan en ontwikkeling van het agromonetaire stelsel 

Het ontstaan van het agromonetaire stelsel is nauw verbonden met het markt- en prijsbe
leid. De richtprijzen en daarvan afgeleide interventieprijzen en de andere institutionele 
prijzen, worden vastgesteld in ECU. De prijzen worden vervolgens omgerekend naar 
nationale munt. In eerste instantie was de omrekeningskoers gelijk aan de normale koers, 
waarbij overigens de voorloper van de ECU, de Rekeneenheid (RE), de basis vormde. 
Deze Rekeneenheid was gekoppeld aan de Dollar. 

Onder een stelsel van vaste, onveranderlijke wisselkoersen werkte dit systeem 
feilloos . De omrekening van de gemeenschappelijke prijzen, vastgesteld in RE, in 
nationale valuta gebeurde via de officiële, bij het IMF aangemelde pariteiten. De 
werkelijke waarde van de nationale munten werd via interventie door de Centrale 
Banken binnen een nauwe bandbreedte rond de officiële pariteit gehouden. Dit 
betekende dat de gemeenschappelijke prijzen voor landbouwproducten in nationale 
valuta tussen de verschillende landen iets konden schommelen, maar deze schomme
lingen waren zo klein dat het systeem hierdoor niet verstoord werd (ISEI, 1979, p. 5). 
Reeds een jaar nadat in 1968 de overgangsfase van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid beëindigd was, begon het stelsel van vaste wisselkoersen te wankelen. 
In 1969 werd besloten tot devaluatie van de Franse Franc met 11,11%. Deze devaluatie 
zou zonder tegenmaatregelen twee gevolgen via het gemeenschappelijke landbouwbeleid 
hebben. In de eerste plaats zouden de prijzen voor de Franse producenten van 
marktordeningsproducten, waarvan de prijzen zich op het interventieniveau bevonden, 
direct met 12,5% stijgen'7. Het tweede gevolg zou zijn dat de consumentenprijzen voor 
voedingsmiddelen zouden stijgen . Een dergelijke inflatoire impuls werd door de Franse 
regering zeer ongewenst geacht. Om met name dit tweede effect tegen te gaan werd 
besloten voor omrekeningen in het kader van het markt- en prijsbeleid voorlopig de oude 
ruilverhouding te handhaven. Daarmee ontstonden twee verschillende koersen naast 
elkaar: een normale (nieuwe) koers en een oude koers voor landbouwproducten (de 
groene koers). Zonder aansluitende maatregelen zou dit stelsel van twee koersen via het 
vrije handelsverkeer van landbouwproducten voor het ontstaan van ongewenste handels
stromen en omvangrijke interventies zorgen. Een Franse producent zou zijn producten 

106 Voor een uitgebreide beschrijving van het oorspronkelijke systeem zie Harris et al. (1983), 
hoofdstuk 8, en voor de latere aanpassingen en afbouw van het stelsel Silvis (1998). 

107 Prijsverandering in procenten: 1 x 100 = 12,5. 
[100-11,11 J 

108 Deze stijging zou overigens aanmerkelijk kleiner zijn dan 12,5% omdat voor de meeste 
voedingsmiddelen de grondstoffen maar een klein gedeelte van de totale kosten vormen (zie ook 
De Bont, 1997). 

105 Ook voor 1969 bestonden al twee koersen naast elkaar. Feitelijk vielen deze twee koersen 
echter vrijwel samen. 
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namelijk in een andere lidstaat ter interventie aan kunnen bieden, daarmee bijvoorbeeld 
de ongewijzigde hoeveelheid Duitse Marken of Belgische Francs kunnen ontvangen, om 
deze Duitse Marken of Belgische Francs tegen de nieuwe ("gunstige") koers in Franse 
Francs om te wisselen, op die wijze alsnog het koersverschil tussen normale en groene 
koers van de Franse Franc incasserend. Om dergelijke ongewenste transacties te 
voorkomen was het noodzakelijk aan de Franse grens een heffing op de export van 
landbouwproducten te leggen ter grootte van het verschil tussen de normale en de groene 
koers van de Franse Franc. Omgekeerd was een subsidie van gelijke omvang 
noodzakelijk op importen in Frankrijk. Immers, zonder subsidie zou het voor een 
buitenlandse exporteur vrijwel onmogelijk zijn aan de Franse markt te leveren. 

Het instellen van deze heffingen en restituties, oftewel Monetaire Compenserende 
Bedragen, was niet alleen noodzakelijk aan de binnengrenzen van de Gemeenschap. 
Doordat heffingen en restituties op transacties met niet-EU-landen in RE zijn uitgedrukt, 
heeft koerswijziging van de RE invloed op de uiteindelijke export- of importprijs, 
gemeten in nationale munt, in het handelsverkeer met derde landen. Om ongewenste 
handelsverschuivingen te voorkomen, waren ook bij dergelijke transacties mcb's 
noodzakelijk. Het instellen van heffingen en restituties kon niet beperkt blijven tot basis
landbouwproducten. Om scheeftrekking in de internationale handel te voorkomen moest 
ook correctie plaatsvinden voor verwerkte producten, op basis van het aandeel 
marktordeningsproduct in de grondstoffen. 

Kort na de onrust rond de Franse Franc revalueerde de Duitse Mark. De tegengestelde 
gevolgen dreigden: lagere prijzen voor de boeren en de consumenten. Het laatste was 
niet bezwaarlijk, het eerste werd door de Duitse regering gezien de inkomenssituatie in 
de Duitse landbouw onaanvaardbaar geacht. Ook nu werd als antwoord de oude koers 
voor transacties in het kader van het markt- en prijsbeleid gehandhaafd. Dit veroorzaakte 
weer instelling van mcb's, nu echter positieve, ofwel subsidie bij export uit West-
Duitsland en heffing bij invoer in dat land. 

Het hanteren van groene koersen betekende vooreerst het einde van een gemeen
schappelijke markt voor landbouwproducten met een uniform prijsniveau en van de vrije 
handel in landbouwproducten tussen lidstaten. Deze situatie was weliswaar zeer 
ongewenst, maar bij de valuta-onrust van 1969 ging men er algemeen van uit dat deze 
een incidenteel karakter had. De verordening waarbij de Franse mcb's ingesteld werden 
(Vo 1586/96) was gebaseerd op art. 103 van het Verdrag. Dit artikel handelt over de 
gemeenschappelijke conjunctuurpolitiek, waaruit af te leiden is dat mcb's als een 
tijdelijke conjunctuurpolitieke maatregel gezien werden. De verordening bevatte, naast 
voorschriften voor het instellen van mcb's, ook een regeling voor de afbouw van de 
ingestelde mcb's. De instelling van mcb's wegens de revaluatie van de Duitse Mark 
gebeurde op basis van artikel 226 van het Verdrag. Dit artikel gold alleen tijdens de 
overgangsperiode, welke liep tot 1 januari 1970, en maakte het mogelijk 
"vrijwaringsmaatregelen te nemen wegens ernstige en mogelijk aanhoudende 
moeilijkheden in een sector." 

De ingestelde mcb's werden aan het eind van de overgangsperiode, dat wil zeggen 
reeds na enkele maanden, te niet gedaan. Wel kreeg West-Duitsland het recht nog een 
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aantal jaren binnenlands ondersteunende maatregelen op fiscaal gebied voor de 
landbouw in te stellen . 

Begin jaren zeventig bleek dat de valuta-onrust van 1969 geen incident was geweest. 
De instorting van het stelsel van Bretton Woods was het begin van een periode van 
doorlopende onrust en het einde van een periode van vaste koersverhoudingen. Voor 
vrijwel elke lidstaat ontstonden mcb's, in eerste instantie nog gebaseerd op artikel 103 
van het Verdrag (conjunctuurpolitieke maatregelen). Met Verordening 2746/72/EEC 
werd de basis verlegd naar de artikelen 28, 43 en 235, waarbij de laatste cruciaal was. In 
artikel 235 wordt namelijk de mogelijkheid geopend "passende maatregelen te nemen 
om een der doelstellingen van de Gemeenschap te verwezenlijken." De tijdelijkheid en 
het ad-hoc karakter van de mcb's werden daarmee losgelaten. 

Het doorknippen van de band tussen RE en US $ compliceerde de situatie nog 
enigszins doordat vanaf dat moment de Europese Ministerraad de waarde van de RE 
vastgestelde (eerst alleen voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland, later voor alle 
lidstaten). 

Het bestaan van mcb's vormde een doorbreking van het principe van vrije handel in 
landbouwproducten en voedingsmiddelen. De bedreiging voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid die uitging van het gebruik van groene koersen was voor de Commissie 
aanleiding regelmatig voorstellen tot afbraak te doen. Omdat groene koersen per saldo 
als nationaal beleidsinstrument fungeerden waren de lidstaten nauwelijks te vinden voor 
een algehele afbraak van het systeem, daartoe nog extra onder druk gezet door nationale 
belangengroepen, in het bijzonder de agrarische lobby, die uit was op het voorkomen van 
prijsdalingen. Volgens Sheehy (1984) werd daarom in de verschillende voorstellen van 
de Commissie op dit terrein uitgegaan van het in stand houden van het mcb-systeem als 
zodanig "(...) as its various proposals to deal with them concern their management rather 
than their abolition." 

Landen met positieve mcb's (subsidies op export en heffingen op import) voelden 
doorgaans weinig voor aanpassing van de groene koers, omdat ze voor hun boeren geen 
lagere landbouwprijzen wilden. Dit gold in het bijzonder voor de Bondsrepubliek. 
Afbraak van mcb's was politiek daarom slechts mogelijk in combinatie met de jaarlijkse 
prijsbesluiten. Landen met negatieve mcb's hadden veel minder bezwaar tegen 
afwaardering van hun groene koers. Een dergelijke actie deed hun interne 
landbouwprijzen immers stijgen. De hiervoor besproken devaluatie van de Franse Franc 
in 1969 waarbij negatieve mcb's ingesteld werden om de voedselprijzen in de hand te 
houden, is wat dat betreft een uitzondering op de regel. 

Afbraak van negatieve mcb's zonder gelijktijdige afbraak van positieve mcb's doet het 
gemiddelde EU-prijsniveau voor landbouwproducten stijgen. Een aantal aanpassingen 
van technische aard had overigens een enigszins dempende invloed op de omvang van de 

110 Deze ondersteuning beliep een lange periode. Pas in 1980 was de maatregel geheel afge
bouwd. De compensatie had deels de vorm van directe inkomenstoeslagen en deels van een 
verhoging van het BTW-forfait (Harris et al., 1983, p. 191). 
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mcb-percentages. Zo werden in 1975 franchises ingevoerd om niet langer het hele 
verschil tussen werkelijke en representatieve koers door een mcb op te hoeven vangen. 
Voor landen met positieve mcb's ging het voor de meeste producten om 1%, voor landen 
met negatieve mcb's om 1,5%. De franchises van beide typen lidstaten werken 
cumulatief. De Europese Rekenkamer constateerde in 1989 dat een systematische 
invloed van de franchises op de handelsstromen niet aan te tonen was. Wel constateerde 
ze dat in specifieke gevallen wel handelsverschuiving bij export naar derde landen 
optrad. Het ging dan met name om transport van Frankrijk naar Nederland, waarna in 
Nederland uitgeklaard werd. Dit was onder meer het geval voor granen en suiker (zie 
ook Von Cramon-Taubadel, 1990). 

Ook werden meermalen de coëfficiënten, waarmee de mcb's van niet-interventie-
producten afgeleid worden uit die van interventieproducten, bijgesteld. Mcb's voor 
dergelijke producten zijn noodzakelijk omdat voor de grondstoffen (m.n. veevoer) mcb's 
gelden. Toch konden dergelijke maatregelen niet leiden tot de algemene afschaffing van 
mcb's. 

In 1973 was besloten de landbouwkoers van de Rekeneenheid te koppelen aan de 
muntsoorten die gezamenlijk zweefden ten opzichte van de Dollar. Het effect was dat 
nauwelijks positieve mcb's ontstonden, maar des te grotere negatieve. Afbraak van 
negatieve mcb's is politiek doorgaans eenvoudig omdat het leidt tot prijsstijging in de 
betreffende lidstaat. Voor de Gemeenschap als geheel leidt afbraak van negatieve mcb's 
derhalve tot stijging van het gemiddelde prijspeil (zie Silvis, 1998, p. 80). Met de 
totstandkoming van het EMS in 1979 werd de ECU geïntroduceerd. De landbouwprijzen 
werden vanaf dat moment in ECU's vastgesteld. De Rekeneenheid was daarmee niet 
langer gekoppeld aan de sterkste munten, maar, gewogen, aan de gemiddelde waarde van 
alle deelnemende munten. 

De omvang van negatieve mcb's werd daarmee kleiner. De prijsverhogende werking 
door afbraak ervan nam daarmee af. Het ontstaan van moeilijk afbreekbare positieve 
mcb's werd er echter door bevorderd. In de doorlopende spanning tussen ongewenste 
hoge prijzen en ongewenste interne handelsbelemmering verschoof de nadruk dus meer 
naar het voorkomen van het eerste en dus het accepteren van handelsbelemmering. 

In 1984 werd een systeemwijziging doorgevoerd die een beweging terug betekende. 
De omrekeningen bleven in principe ongewijzigd, maar besloten werd niet langer de 
normale spilkoers van de ECU te gebruiken, doch een groene spilkoers: het switch-over 
mechanisme (zie Silvis, 1998, p. 81). Deze groene spilkoers lag hoger dan de normale 
spilkoers, waarmee in feite de afstand tot de sterke munten verkleind werd. Daarmee 
gingen positieve mcb's uit twee delen bestaan: de afstand tot de groene spilkoers en de 
afstand tussen groene en normale spilkoers. Potentiële positieve mcb's worden 
vervolgens omgezet in negatieve mcb's voor andere lidstaten. Het ontstaan van nieuwe 
positieve mcb's kan hiermee voorkomen worden. De afbraak van bestaande positieve 
mcb's werd door West-Duitsland geaccepteerd op voorwaarde van de mogelijkheid de 

Speciaal Verslag Nr. 1/89 van de Europese Rekenkamer over het agromonetaire stelsel, 
alsmede de antwoorden van de Europese Commissie (89/C128/01), p. 8. 
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landbouwsector nationaal te compenseren. Het voeren van de "eigen" landbouwbeleid 
werd daarmee verder gesanctioneerd, terwijl in andere landen variatie in het tempo van 
afbraak van negatieve mcb's diezelfde mogelijkheid biedt (Meester en Strijker, 1985, 
p.132). 

Door de rust in de internationale wisselkoersen kon in de periode 1984-1992 een 
groot deel van de bestaande mcb's afgebroken worden. Voorzover het afbraak van 
negatieve mcb's betrof betekende het een opwaartse druk op de landbouwprijzen. In 
1992 en 1995 ontstond weer grote onrust, met aanzienlijke verschillen tussen groene 
koersen als gevolg. Met het vooruitzicht van de komst van de EURO werd in die jaren 
vordering gemaakt met het vereenvoudigen van het agromonetaire systeem. Eind 1992 
werden de mcb's afgeschaft, noodgedwongen omdat de interne markt er voor zorgde dat 
de grenscontroles aan de binnengrenzen vervielen. In 1995 werd ook het switch-over 
principe beëindigd. Groene koersen werden vanaf dat moment vrijwel direct aangepast 
aan de marktkoersen. De resulterende prijsverlagingen in sommige lidstaten werden 
gecompenseerd met inkomenstoeslagen, EU-gefïnancierd en naar wens nationaal 
aangevuld. Om de budgettaire lasten voor de EU te kunnen beheersen werden 
maximumbedragen per land afgesproken. Ook werden afspraken gemaakt over de 
doorwerking van koerswijzigingen op EU-toeslagregelingen. De bedragen in nationale 
valuta bleven door die afspraken in geval van koersaanpassingen ongewijzigd. Het 
bereikte systeem kon slechts goed functioneren als de koersschommelingen beperkt van 
omvang zouden zijn. De hoop was dat het systeem het uit zou houden tot de introductie 
van de EURO in 1999, en dat is gelukt. 

Het geheel overziende kan vastgesteld worden dat met het agromonetaire systeem in het 
verleden steeds geschipperd is tussen het doorbreken van de eenheid van markten en, 
onder druk van lidstaten die geen prijsverlagingen accepteerden, een tendens tot 
prijsverhoging. Met de overgang naar de EURO is daar een eind aan gekomen. 
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BIJLAGE 7 Regio's in de analyse in hoofdstuk 6 

A. Periode 1950-1973 

Duitsland (31 regio's) Frankrijk (22 regio's) Italie (20 regio's) 

Schleswig-Holstein Ile-de-France Piemonte 
Hamburg Cham.ardenne Val.Aosta 
Braunschweig Picardie Liguria 
Hannover Ht.Normandie Lombardia 
Lüneburg Centre Trentino 
Weser-Ems Bs.Normandie Veneto 
Bremen Bourgogne Friuli 
Düsseldorf Nord-P.dCalais Emilia 
Köln Lorraine Toscana 
Münster Alsace Umbria 
Detmold Fr.Comte Marche 
Arnsberg Ps.Loire Lazio 
Darmstadt Bretagne Campania 
Giessen PoitCharentes Abruzzi 
Kassel Aquitaine Molise 
Koblenz M.Pyrénées Puglia 
Trier Limousin Basilicata 
Rheinhessen Rhon.Alpes Calabria 
Stuttgart Auvergne Sicilia 
Karlsruhe Lang.Roussillon Sardegna 
Freiburg Provence 
Tübingen Corse 
Oberbayern 
Niederbayern 
Oberpfalz 
Oberfranken 
Mittelfranken 
Unterfranken 
Schwaben 
Saarland 
Berlin 
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Nederland (12 regio's) België (9 regio's) Luxemburg (1 regio) 

Groningen 
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Polders 
Utrecht 
RHolland 
Z.Holland 
Zeeland 
N.Brabant 
Limburg N 

Antwerpen 
Brabant 
Hainaut 
Liege 
Limburg B 
Luxemburg B 
Namur 
O.Vlaanderen 
W.Vlaanderen 

Luxemburg L 

Ver. Koninkrijk 
(11 regio's) 

Ierland (1 regio) Denemarken (3 regio's) 

North 
Yorkshire 
E.Midlands 
E.Anglia 
South.East 
South.West 
W.Midlands 
N.West 
Wales 
Scotland 
N.Ireland 

Ireland Hovedstad 
0st f.Storebaelt 
Vest f.Storebaelt 

Vanaf 1960. 
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B. Periode 1980-1992 

Duitsland (11 regio's) Frankrijk (22 regio's) Italie (20 regio's) 

Schleswig-Holstein Ile-de-France Piemonte 
Hamburg Cham.Ardenne VaLAosta 
Niedersachsen Picardie Liguria 
Bremen HtNormandie Lombardia 
Nordrh.westf. Centre Trentino 
Hessen Bs.Normandie Veneto 
Rheinl.pfalz Bourgogne Friuli 
Baden.württ. Nord-P.d.Calais Emilia 
Bayern Lorraine Toscana 
Saarland Alsace Umbria 
Berlin Fr.Comte Marche 

Ps .Loire Lazio 
Bretagne Campania 
PoitCharentes Abruzzi 
Aquitaine Molise 
M.Pyrénées Pugha 
Limousin Basilicata 
RhonAlpes Calabria 
Auvergne Sicilia 
Lang.Roussillon Sardegna 
Provence 
Corse 
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Nederland (12 regio's) België (9 regio's) Luxemburg (1 regio) 

Groningen Antwerpen Luxemburg L 
Friesland Brabant 
Drenthe Hainaut 
Overijssel Liege 
Gelderland Limburg B 
Flevoland113 Luxemburg B 
Utrecht Namur 
N.Holland O.Vlaanderen 
Z.Holland W.Vlaanderen 
Zeeland 
N.Brabant 
Limburg N 

Ver. Koninkrijk Ierland (1 regio) Denemarken (3 regio's) 
(11 regio's) 

North Ireland Hovedstad 
Yorkshire 0st f.Storebaelt 
EMidlands Vest f.Storebaelt 
E.Anglia 
South.East 
South.West 
W.Midlands 
N.West 
Wales 
Scotland 
N.Ireland 

' Tot 1985: polders, vanaf 1985: Flevoland. 
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BIJLAGE 8 Less Favoured Areas in 1995 
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Bron: http://europa.eu,int/comm/dg06/publi/cap2000/rd/rd en/lfa.htm 
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BIJLAGE 9 Gebieden die in aanmerking komen voor ondersteuning in het 
kader van Doelstelling 1, 2, 5b en 6,1994-1999. 
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Bron: http://europa.eu.int/comra/dg05/esf/en/public/brochure/brochnl.htm 
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BIJLAGE 10 Historisch overzicht van de EU 

1948 1/1 Het Beneluxverdrag treedt in werking. 
16/4 De Organisatie voor Europese Economische Samenwerking wordt 

opgericht. 

1949 5/5 Oprichting Raad van Europa. 

1950 9/5 Plan-Schuman - aanzet tot EGKS - wordt gepubliceerd. 

1951 maart Frans memorandum inzake Europees landbouwbeleid (Pflimlin-plan). 

1952 25/7 EGKS-verdrag wordt van kracht. 

1954 23/10 Oprichting West-Europese Unie. 

1955 1-2/6 Conferentie van Messina van de latere lidstaten van de EG-6 
Er wordt een intergouvernementele commissie ingesteld, onder voor
zitterschap van Spaak. Het Verenigd Koninkrijk doet mee als 
waarnemer. 

1956 24/4 Het Spaak-rapport wordt gepresenteerd. 

1957 25/3 Ondertekening van Verdrag tot oprichting van de Europese Econo
mische Gemeenschap en van Euratom te Rome. 

1958 1/1 EEG-verdrag wordt van kracht. 
3-12/7 Landbouwconferentie overeenkomstig art. 491 van het Verdrag te 

Stresa, waarop de grondbeginselen van het Gemeenschappelijk Land
bouwbeleid geformuleerd worden. 

1962 14/1 Er wordt overeenstemming bereikt over de invulling van het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Vaststelling van de markt
ordeningen voor o.m. granen en wijn. Acceptatie van systeem van 
variabele importheffingen en exportrestituties. Vaststelling financiële 
basis van het EOGFL. 

1963 9/5 De Europese Raad gaat akkoord met vervolmaking Gemeenschappelijk 

Landbouwbeleid. 

1964 febr. Overeenstemming over de marktordening voor zuivel (EG 13/64). 

1965 8/5 Besluit tot integratie van EGKS, EEG en Euratom. 
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30/6 Frankrijk trekt zich terug uit Brusselse werkzaamheden vanwege 
meningsverschillen over financiering GLB (Politiek van de lege stoel'). 

1966 28-29/1 Akkoord van Luxemburg. Besluitvorming zal slechts plaatsvinden op 
basis van eenstemmigheid. 

1/6 Besluit over instelling suiker marktordening. 

1967 2/5 Nieuw toetredingsverzoek van Denemarken, Ierland, Noorwegen en 
Verenigd Koninkrijk. 

1/6 Samenvoeging Euratom, EGKS en EEG tot EG. 

1968 1/7 Afsluiting laatste fase invoering Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.. 
8/8 Devaluatie van de Franse franc met 11,1%. Voor Frankrijk worden 

negatieve mcb's ingesteld, gebaseerd op Artikel 103 van het Verdrag. 
24/10 Revaluatie van de Duitse mark met 9,8%. Voor West-Duitsland worden 

positieve mcb's ingesteld, gebaseerd op Artikel 226 van het Verdrag. 
18/12 Presentatie van het Mansholt-plan 

1969 dec. Top van Den Haag, met akkoord over gemeenschappelijke financiering. 

1970 1/1 De mcb's van West-Duitsland worden afgebroken, waarbij een groot 
deel van de Duitse landbouwbedrijven met deels gemeenschappelijk 
gefinancierde middelen gecompenseerd wordt. 

1971 1/1 De financiering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid wordt 
herzien (Reg EEG 729/7). 

1971 ... Monetaire instabiliteit zorgt voor introductie van diverse mcb's, 
gebaseerd op Artikel 103. 

1972 1/7 De basis van de mcb's wordt met Verordening 2746/72/EEG verlegd 
naar de Artikelen 28, 43 en 235 van het Verdrag. Het tijdelijk karakter 
wordt daarmee losgelaten. 

Vaststelling drie socio-structurele richtlijnen. 

Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk worden lid van de EG. 

Voor granen worden vanwege de gestegen wereldmarktprijzen 
exportheffingen gehanteerd in plaats van exportrestituties. 

1975 18/3 Besluit van de Raad tot oprichting van het Europees Fonds voor 
Regionale Ontwikkeling (EFRO). 

236 

1972 17/4 

1973 1/1 

1975 



BIJLAGE 10 HISTORISCH OVERZICHT VAN DE EU 

28/4 Inwerkingtreding van de Richtlijnen inzake de landbouw in bergstreken 
en in sommige probleemgebieden (Richtlijn 75/268). 

1979 8/2 Besluit van de Raad met betrekking tot structuurmaatregelen voor de 
mediterrane gebieden. 

13/3 Inwerkingtreding Europees Monetair Stelsel. 
9/4 Invoering van de ECU in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. 

1980 28/5 Besluit van de Raad over de bijdrage van het Verenigd Koninkrijk aan 
de EG-begroting. 

1981 1/1 Griekenland wordt lid van de EG. 

1984 31/3 Prijsbesluiten, waarbij instelling van een quotumregeling voor zuivel. 
25-26/6 Besluiten van Fontainebleau, waarbij de financiering van de Gemeen

schap herzien wordt, door onder meer verhoging van de BTW-afdracht 
tot 1,4%. 

1985 23/7 Publicatie van het Commissie-document Perspectieven voor het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid' (zgn. Groenboek). 

18/12 Publicatie van het Commissie-document Een toekomst voor de 
Europese landbouw'(COM (85) 750). 

1986 1/1 Spanje en Portugal worden lid van de EG. 
17/2 Ondertekening van de Europese Akte te Luxemburg. 
27/5 Goedkeuring door de Raad van aanzienlijke uitbreiding van de 

agrarische probleemgebieden, alsmede vaststelling van dergelijke 
gebieden in Spanje en Portugal, 

sept. Start Uruguay-ronde in Punta del Este. 

1987 1/6 Inwerkingtreding Europese Akte. 

1988 13/2 Akkoord van Brussel over het drieluik van Delors. Herziening 
financiering, instelling stabilisatoren. 

24/6 Goedkeuring door de Raad voor kaderverordening inzake de structuur
fondsen. 

1989 9/11 Val van de Berlijnse muur. 

1990 3/10 Duitse eenwording. 

1991 9-10/12 Goedkeuring Verdrag van Maastricht. 

1992 7/2 Ondertekening Verdrag van Maastricht. 
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2/5 Ondertekening van het Verdrag over de Europese Economische Ruimte. 
30/6 Goedkeuring door de Raad van de MacSharry-hervorming van het 

gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
23/11 Goedkeuring door de Commissie van het Blair House akkoord. 

1993 2/8 Verruiming fluctuatie-marges voor diverse valuta's. 
15/12 Overeenkomst in het kader van de Uruguay-ronde. 

1994 1/1 Oprichting van het Europees Monetair Instituut. 
15/4 Ondertekening van het GATT-akkoord in Marrakech. 

1995 1/1 Toetreding Oostenrijk, Finland en Zweden. 
1/1 Oprichting World Trade Organisation 
29/6 Herziening van het agromonetaire stelsel, met ad-hoc compensaties. 

1997 2/10 Ondertekening van het Verdrag van Amsterdam. 

1998 17-18/3 Goedkeuring door de Commissie van Agenda 2000. 
1/6 Oprichting van de Europese Centrale Bank. 
31/12 Vaststelling van de vaste omrekeningskoersen voor de EURO-landen. 

1999 24-25/3 Goedkeuring van Agenda 2000 door de Raad op de Top van Berlijn. 
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