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Onderwerp : * AGroer&oek - concurrentiepositie Nederlandse landbouw 

N.a.v. de discussie over het Groenboek tijdens uw stafoverleg moge het 
volgende dienen. 

Cruciaal in de discussie is de keuze tussen een meer marktconform beleid 

dan wel een inkomensbeleid. De uiteindelijke oplossing zal vermoedelijk in 

het midden liggen of elementen van beiden bevatten. 

Nederland heeft altijd marktconformiteit nagestreefd. Consequentie van 

een rigoreus doorgevoerd prijsbeleid op het niveau van de wereldmarkt zal 

echter tot onaanvaardbare inkomstenderving van de boeren kunnen leiden. 

Aanvullende inkomenssteun is derhalve geboden. Bovenstaande lijn wordt 

interdepartementaal niet betwist. 

Over het algemeen zijn de Nederlandse agrarische bedrijven in de meeste 

sectoren zeer efficiënt, hebben grote produkiviteit, relatief lage kosten, 

ver doorgevoerde automatisering en zijn de produkten van zeer goede 

kwaliteit. Bij een puur marktgericht beleid van de Gemeenschap zouden 

de meeste Nederlands*agrarische bedrijven zich in een redelijk gunstige 

concurrentiepositie bevinden. 

De eventuele aanvullende inkomenssteun zal nog problemen opleveren. 

Het zal moeilijk zijn de juiste criteria voor de inkomenssteun te 

formuleren (de grootte van het bedrijf, produktiviteit). Evenmin is 

duidelijk voor welke modaliteiten zal worden gekozen (vervroegde uit

treding, niet verbouwing van de grond, quota-regeling). Met name de 

keuze van de criteria zal direkte gevolgen hebben voor de concurrentie

positie van de bedrijven. Daarbij dient bedacht te worden dat bij het 

verlenen van de aanvullende inkomenssteun het er niet om te doen is 

inefficiënte bedrijven of onrendabele produkties in stand te houden, doch 

juist omschakeling en herstructurering te begeleiden en onacceptabele 

gevolgen op te vangen. Tegen een gezonde concurrentie tussen gezonde 

1219-3-83(50 000) S © BuZa, code 996 (EEG), 1985-1989 (Ministerie van Buitenlandse Zaken) inv.nr. 613
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S03587



M E M O R A N D U M 

Datum 

Aan : 

Onderwerp : 

bedrijven behoeft geen bezwaar te bestaan. De steun dient, naar Neder

lands inzicht, in elk geval tijdelijk en degressief te zijn. 

De wijze van financiering, nationaal of communautair, is tevens van 

belang. Daar de Nederlandse agrarische bedrijven reeds zeer modern en 

efficiënt zijn zal Nederland niet veel van inkomenssteun bij herstruc

turering profiteren. 

Nationale financiering van de inkomenssteun heeft als voordeel dat 

Nederland niet behoeft op te draaien voor de herstructurering injprieken-

land. Bovendien is het inkomensbeleid over het algemeen hoofdzakelijk 

nationaal beleid geweest. Per saldo zal het voor Nederland voordeliger 

uitkomen. Wel dient men zich af te vragen of een nieuwe vorm van 

inkomenssteun moet worden gekozen of dat de Bijstandswet hier soelaas 

dient te bieden. Daarnaast bestaat het gevaar dat hier hernationalisering 

van het landbouwbeleid dreigt. 

Daartegenover betreft de hervorming van het GLB een communautaire 

aangelegenheid^waarvan de inkomenssteun om onacceptabele gevolgen op 

te vangen een geïntegreerd deel uitmaakt. Het gevaar van hernationa

lisering wordt bij communautaire financiering vermeden. Ook hier rijst de 

vraag of dit via het ESF dan wel via het Landbouworientatiefonds dient te 

geschieden. Ook zou men de vrijkomende middelen voortvloeiend uit een 

goedkoper markt- en prijsbeleid kunnen benutten voor aanvullende in

komenssteun. 

Conclusie 

Een beleid dat gebaseerd is op marktconformiteit aangevuld met selec

tieve inkomenssteun behoeft voor de concurrentiepositie van de Neder

landse agrarische bedrijven geen nadelige effekten te hebben. Voorwaarde 

is wel dat de inkomenssteun gericht moet zijn op herstructering en 
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aanpassing van levensvatbare bedrijven. Veel hangt ook af van de criteria 

die hierbij worden gekozen. 

N.B. Het bovenstaande vormde eveneens de kern van de interdepar

tementale discussie die onlangs in opdracht van de Coördinatie 

Commissie werd gevoerd over het Groenboek, zonder dat deze 

discussie overigens conclusief was. 
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