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Positie van de Nederlandse Landbouwschap (7 April 1971)

Openingswoord van de voorzitter van het Landbouwschap, de heer ir. C. S. Knottnerus, bij de 
aanvang van de openbare bestuursvergadering op woensdag 7 april 1971

Twee weken geleden demonstreerden meer dan 80.000 Belgische boeren, gesteund door enkele duizenden 
collega's uit andere EEG-landen, hun verbittering over het landbouwbeleid. Het is te betreuren, dat deze 
indrukwekkende betoging ontaardde in zinloze vernielerij en geweldpleging, waarbij slachtoffers vielen. 
Maar tevens betreur ik, dat het normale overleg tussen de EEG-autoriteiten, de nationale regeringen en de 
landbouworganisaties niet op tijd tot een positief resultaat had geleid, want de ministers en de Europese 
Commissie werden het na deze Brusselse betoging binnen 36 uur met elkaar eens.

Het dagelijks bestuur van het Landbouwschap heeft vorige week de positieve kant van de EEG-besluiten 
voorop gesteld. De langdurige prijsbevriezing is doorbroken en er is een begin gemaakt met het 
gemeenschappelijke structuurbeleid. Hiermee is een dreigende impasse en zelfs afbraak van de 
Gemeenschap voorkomen, aldus het dagelijks bestuur, dat tevens de hoop uitsprak dat de resolutie van de 
Raad in waarlijk communautaire zin zal worden uitgevoerd. Ik wijs u verder nog op enkele andere punten uit 
het commentaar van het dagelijks bestuur: voldoening over het feit dat de prijsverhogingen voor de 
veehouderijsector in sterke mate overeenstemmen met de voorstellen van het Landbouwschap, teleurstelling 
over de akkerbouwprijzen die slechts met gemiddeld 1,5 à 2 % zullen stijgen. Het dagelijks bestuur heeft er 
de nadruk op gelegd dat na deze prijscorrecties geen nieuwe periode van prijsbevriezing mag intreden. 
Jaarlijks zal ten minste de algemene kostenverhoging als gevolg van de inflatie in de prijzen moeten worden 
gecompenseerd.

Ik wil op het ogenblik niet verder ingaan op de inhoud van de besluiten, waarover u straks uw mening zult 
kunnen geven. Aan deze zoveelste EEG-marathon zit echter een aspect waarover ik thans iets meen te 
moeten zeggen, namelijk de wijze van besluitvorming, de manier waarop de ministers in de Raad van de 
EEG hun beslissingen nemen. Het lijkt er namelijk sterk op, dat beslissingen in de EEG, die voor de boeren 
en tuinders noodzakelijk zijn, alleen kunnen worden genomen na zware politieke en buitenparlementaire 
druk van het bedrijfsleven. Ik vraag me af, of de verschillende regeringen en ook de Commissie zich ervan 
bewust zijn dat zij besluiten nemen over het welzijn van enige miljoenen boeren en tuinders en landarbeiders 
in Europa. De prijsvaststelling ontaardt meestal in een touwtrekkerij om voordelen voor de nationale 
schatkisten binnen te halen. Natuurlijk heeft ieder daarvoor zijn eigen zeer passende redenering, maar de 
heren beseffen blijkbaar niet, dat de boeren en tuinders, in al die jaren dat geen besluiten werden genomen, 
niet wisten waar zij aan toe waren. En om het nog erger te maken werd door dr. Mansholt beweerd dat de 
voorlichting aan de boeren onvoldoende zou zijn geweest. Maar wat valt er voor te lichten als er geen 
besluiten worden genomen, wat betekent dat de inkomens niet worden verhoogd, terwijl de kosten door de 
steeds voortgaande inflatie blijven stijgen? Na drie jaar prijsbevriezing ondanks voortdurend onderhandelen, 
bleef er voor de boeren en tuinders geen andere mogelijkheid open dan een heel dringend beroep te doen op 
de publieke opinie. Nu er alweer stemmen zijn opgegaan om de huidige prijzen te bevriezen, totdat deze ook 
door Engeland zijn ingehaald, leek het mij goed deze situatie nog eens duidelijk te onderstrepen. Een 
dergelijke prijsbevriezing is niet te aanvaarden.

Er wordt nu een begin gemaakt met een gemeenschappelijke structuurpolitiek en met het scheppen van 
gelijke concurrentievoorwaarden, althans er is een resolutie aanvaard waaruit straks concrete besluiten 
moeten voortvloeien. In Nederland hebben wij gelukkig al enige tijd regelingen voor degenen die de 
landbouw willen verlaten. Het zal echter nog wel even duren, voordat er in de hele EEG alternatieve 
oplossing en zijn om iemand, die uit zijn bedrijf een te klein wordend inkomen trekt, een duidelijk andere 
weg te bieden. Gedurende deze periode is het niet verantwoord deze mensen, die een inkomen hebben dat 
toch al beneden het minimumloon ligt, nog verder in inkomen te laten achteruitgaan. De prijzen zullen 
moeten worden aangepast als ten minste de loon en prijsstijgingen elders door blijven gaan. Het is 
noodzakelijk, dat dit ook door de ministers van Landbouw en de Europese Commissie duidelijk wordt 
beseft.

Er dient ten spoedigste een systeem te worden ontwikkeld waarbij deze prijscorrectie kan geschieden zonder 
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het tumult dat er deze keer voor nodig was. Er moet dus een procedure worden gevonden, waarbij de mede 
werking van het georganiseerde bedrijfsleven is verzekerd en waarbij aan de adviezen van dit bedrijfsleven 
ook de aandacht wordt geschonken, die deze verdienen.

Het is een misvatting te denken, dat het bereiken van overeenstemming over de te volgen landbouwpolitiek 
voor de landbouworganisaties van de zes landen veel gemakkelijker zou zijn dan voor de regeringen. Het 
heet dan, dat de landbouw gezamenlijk altijd het hoogste vraagt om de boeren maar tevreden te stellen. Het 
COPA-voorstel van dit voorjaar is er als bewijs, dat dit niet het geval is. Na een langdurige prijsbevriezing 
een verhoging vragen van 5 tot 7% is toch beslist geen opgeschroefde eis, waarbij nog bedacht moet worden 
in welke positie de organisaties komen als aan hun zeer redelijke voorstellen nauwelijks aandacht wordt 
besteed. Wij willen de boeren en tuinders graag op de hoogte brengen van de werkelijke omstandigheden en 
hun vertellen, wat zij redelijkerwijs van de toekomst kunnen verwachten, maar onze eerste taak is om aan de 
overheid duidelijk te maken, hoe die leden daarop reageren. Dat kan in een regelmatig overleg, zoals wij dat 
in Nederland gewend zijn, maar het kan natuurlijk ook op een andere manier en daar wordt het dooreen 
genomen niet gemakkelijker van.

Deze moeilijkheden zullen overigens in de toekomst blijven bestaan als de ministerraad niet tot 
meerderheidsbesluiten overgaat. Het is een onmogelijke eis voor een college van zes om het over alles 
eenparig eens te worden. Bij uitbreiding van de EEG tot tien leden, zou de eis van eenstemmigheid tot nog 
grotere stagnatie leiden.

Waarschijnlijk zullen we ook in het COPA tot meerderheidsbesluiten moeten overgaan. Wij zullen ons 
ervan bewust moeten zijn, dat invloed op de besluitvorming alleen mogelijk is als wij met adviezen durven 
te komen. Deze adviezen moeten dan ook niet alleen tot de EEG-raad van ministers, maar in dezelfde vorm 
ook aan de afzonderlijke ministers worden gericht. Ik heb de indruk, dat de huidige omstandigheden ertoe 
leiden, dat de nationale organisaties het grootste gewicht hechten aan het beïnvloeden van hun eigen 
minister. Deze kan alleen in eigen land moeilijkheden verwachten en zal dus zijn best doen om voor zijn 
boeren een gunstige beslissing te verkrijgen. Bij tegenstrijdige belangen komt er dan geen besluit.

Wil de landbouw het trekpaard blijven van de Europese integratie, dan dient te worden voorkomen dat de 
voortschrijdende landbouwintegratie weer wordt gefrustreerd door monetaire manipulaties, zoals revaluatie 
en devaluatie. Als we op dit gebied niet tot spoedige harmonisatie kunnen komen, voorzie ik grote 
moeilijkheden voor de samenwerking tussen de landbouworganisaties in de EEG. Deze samenwerking staat 
toch al onder grote spanning door de tegenstelling tussen het gezamenlijk optreden in Brussel en het in eigen 
land bepleiten van een nationaal landbouwbeleid, dat als het ware de tekortkomingen van de EEG 
compenseert. Zo heeft de Duitse regering eergisteren 500 miljoen DM uitgetrokken om de Duitse landbouw 
op een aantal gebieden te subsidiëren. Gezien de economische en sociale ontwikkelingen in Duitsland heb ik 
er alle begrip voor, dat onze Duitse, collega's om dergelijke maatregelen hadden gevraagd. Gelukkig hebben 
zij op één punt de Bondsregering niet mee gekregen, namelijk ten aanzien van de gevraagde manipulaties 
met de BTW op landbouwproducten. Deze zouden voor onze export naar Duitsland zeer nadelig zijn 
geweest.

Zoals u weet is ook het Landbouwschap van mening, dat het nationale beleid zeer belangrijke taken heeft ter 
verbetering van de agrarische positie op structureel, sociaal en fiscaal terrein. Onze wensen zijn vastgelegd 
in het Meerjarenprogramma en zouden bij totale uitvoering op jaarbasis enkele honderden miljoenen 
guldens kosten. Ik hoop, dat de politieke partijen, die thans dingen naar de gunst van de kiezers, zullen 
inzien dat onze verlangens redelijk en uitvoerbaar zijn, en tevens het belang van de nationale economie 
dienen.
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