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Voorwoord 
 
Terwijl ik in augustus bezig was met de afronding van mijn scriptie liep ik nog eens door die 
meter papier die in mijn kamer verspreid lag, op zoek naar de laatste goede aanvullingen en 
aanbevelingen. Ik vond toen een artikel over de koffiecrisis waarin binnen 9 pagina’s wordt 
verteld wat ik in deze scriptie van meer dan 150 pagina’s (inclusief bijlagen), heb willen 
vertellen. Namelijk dat een geliberaliseerde export georiënteerde landbouw een paar rijken 
rijker maakt (met name multinationals in de handel, aanvoer, verwerking en 
kredietverschaffing, de elite in ontwikkelingslanden en grootschalige landbouwbedrijven), maar 
het overgrote deel van de mensen en dan vooral de rurale bevolking in ontwikkelingslanden 
armer, vooral omdat ze hun boerenbedrijf en/of voedselzekerheid verliezen. Ook boeren in de 
‘ontwikkelde’ wereld moeten al jaren gedwongen hun deuren sluiten, maar daar werd nooit een 
probleem van gemaakt vanwege het ideaal van de modernisering, vrije markt en economische 
groei, een technologisch optimisme, en het aanwezige sociale zekerheidsstelsel. Naast de 
boeren zijn ook de mondiale natuur en milieu slachtoffer, naast bepaalde inheemse volkeren die 
moeten wijken voor de aanleg van exportgewassen.  
Ik heb me in deze scriptie vooral georiënteerd op de achterliggende visie achter liberalisering, 
en op die zaken waar we als burger, NGO en/of politicus in Nederland of binnen de EU direct 
invloed op kunnen hebben. Hierbij stuitte ik vooral op die zaken, die niet vanzelfsprekend 
zouden moeten zijn, maar wel min of meer geaccepteerd zijn binnen politiek en economie. 
Voorbeelden zijn de acceptatie van schuldenlasten en liberalisering als een soort 
natuurverschijnsel, en het vertrouwen op het positieve effect van vergrootte markttoegang van 
ontwikkelingslanden tot onze markten voor landbouwproducten. 
Mijn motivatie om bij te dragen aan het maatschappelijk debat binnen landbouw (inclusief het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de EU), economische globalisering (via met name 
WTO, Wereldbank, IMF en multinationals), ontwikkelingssamenwerking en milieu, heeft 
geleid tot een weinig geslaagde afbakening maar hopelijk wel tot een acceptabel overzicht van 
de problematiek. Ook meen ik dat mijn aanbevelingen niet alleen financieel haalbaar zijn, maar 
ook beter voldoen aan de maatschappelijke eisen binnen genoemde beleidsterreinen. 
Ondanks dat ze het niet gelukt is mij helemaal te overtuigen van een betere afbakening, wil ik  
mijn begeleiders Bertram Zagema van het campagneteam ‘Globalisering en Milieu’ van 
Vereniging Milieudefensie te Amsterdam, en Luuk Knippenberg van de vakgroep 
Sociaalwetenschappelijke Milieukunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen, hartelijk 
bedanken. Dit geldt ook voor Bas Arts van de vakgroep Beleidsgerichte Milieukunde aan de 
KUN, die als meelezer mij zeer nuttige adviezen verstrekte. Ook wil ik alle mensen bedanken 
die ik heb mogen interviewen voor dit onderzoek namelijk: Niek Koning, Roel Jongeneel en 
Paul Struik van Universiteit Wageningen, Aike Maarsingh van LTO Nederland, Joop de 
Koeijer van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Friso de Vries van CSM Suiker B.V., Theo 
Vogelzang van het LEI en Gerton Timmermans van Timmermans Agri Service. Daarnaast een 
dank aan alle mensen die ik via formele of informele gesprekken heb gesproken over dit 
onderwerp, waaronder Jan Paul Smit die een nuttig boek schreef over dit onderwerp. Tenslotte 
nog een speciaal woord van dank binnen Milieudefensie aan het campagneteam ‘Globalisering 
en Milieu’ waar ik 4 maanden stage heb kunnen lopen, en aan Kees Kodde en zijn 
campagneteam ‘Landbouw en Voedsel’ binnen Milieudefensie, en Rian Fokker van Novib, 
voor hun hulp en informatie. 
 
Nijmegen, 25 september 2002 
  
Guus Geurts 
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Samenvatting 
 
  Deze scriptie kwam tot stand na een stage van vier maanden bij Milieudefensie te 
Amsterdam. De doelstelling was het doen van aanbevelingen voor nationaal en internationaal 
beleid omtrent de productie van - en handel in landbouwproducten, na een analyse van de 
gevolgen van de liberalisering van de handel in landbouwproducten, voor het milieu en de 
mogelijkheden van de bevolking in Noord en Zuid om in hun basisbehoeftes te voorzien.  
Ik heb een praktijkgericht onderzoek uitgevoerd, wat bestond uit probleemsignalerende, 
diagnostische en ontwerpgerichte onderdelen. Mijn onderzoeksstrategie was een bureau-
onderzoek, waarbij ik ook enkele interviews heb afgenomen en heb deelgenomen aan relevante 
bijeenkomsten op dit gebied.  
Ik heb de liberalisering binnen de landbouw via verschillende invalshoeken benaderd in mijn 
scriptie: 
• de achterliggende neoliberale wereldvisie die samenhangt met de drang tot liberalisering, en 

alternatieven hiervoor; 
• analyse van de werking van de vrije-markt-theorie in de praktijk van de landbouw; 
• de invloed en de gevolgen van de schuldenproblematiek, de Wereldbank, het IMF en 

multinationals op de liberalisering en de exportgeoriënteerde ontwikkeling in de landbouw; 
• het liberaliseringsbeleid binnen de EU (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) en de World 

Trade Organisation. 
 
1. De neoliberale wereldvisie 
  Het belangrijkste achter de drang tot liberaliseren is, naast de grote invloed van 
multinationals op nationale en internationale regelgeving, de achterliggende neoliberale 
wereldvisie. Onderdeel hiervan is dat de vrije markt, via het zoveel mogelijk verwijderen van 
handelsbelemmeringen weer ruim baan moet krijgen. Binnen het huidige neoliberale systeem 
zijn de voorziening van basisbehoeftes onder alle leden van de bevolking, inclusief de armsten 
en etnische minderheden, ook ondergeschikt aan een gemiddeld BNP per hoofd van de 
bevolking. In werkelijkheid hebben alleen consumenten met koopkracht rechten in een 
neoliberale samenleving, de overheid kan hierbij onvoldoende het maatschappelijk belang 
inclusief de voorziening van basisbehoeftes van alle inwoners, en natuur en milieu waarborgen. 
Als strenge normering van de overheid op deze gebieden ontbreekt krijgt het bedrijfsleven de 
kans een race-to-the-bottom uit te voeren op gebied van bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden 
en milieu.  
De Indiase wetenschapster Shiva gaat nog een stap verder, en stelt dat de huidige 
markteconomie ten koste gaat van de zelfvoorzienende economieën in met name 
ontwikkelingslanden, waarbij mensen in evenwicht leven met hun omgeving en kunnen 
voorzien in hun basisbehoeftes, en de economie van de natuur (de werking van ecosystemen). 
Ook levert zij veel kritiek op de Westerse reductionistische visie in de wetenschap.  
Vooral in ontwikkelingslanden met een slecht ontwikkeld sociaal verzekeringsstelsel en niet 
representatieve nationale overheid, moeten deze zelfvoorzienende economieën dan ook worden 
beschermd tegen verdergaande liberalisering. Gemeenschappen en regio’s moeten de 
democratische rechten terugkrijgen of behouden op hun eigen hulpbronnen en eigen 
ontwikkeling. Oplossingen hiervoor zijn een verbetering van de democratie (een betere 
behartiging van de belangen van boerenbevolking ten opzichte van de bevolking in steden), 
toekennen van vergaande autonomie (aan inheemse volkeren), landhervorming waarbij grond 
weer beschikbaar komt voor eigen voedselvoorziening in plaats van voor exportgewassen via 
grootgrondbezitters, en bindende (inter)nationale wetgeving aan landen en multinationals  
In de wereldeconomie kunnen we hetzelfde principe toepassen; maatgevend hierbij zijn regio’s 
ter grootte van gebieden die democratisch in staat zijn de basisbehoeftes en het milieu van haar 
bevolking te beschermen. Dit loopt uiteen van de EU, tot nationale lidstaten, regio’s en 
autonome gebieden (voor inheemse volkeren). Er is wat mij betreft geen alternatief voor de 



 7

markteconomie, maar deze zal wel aan strengere (inter)nationale overheidsregelgeving (via 
VN) moeten voldoen op gebied van de voorziening van basisbehoeftes en het milieu, met de 
mogelijkheid tot sancties. Momenteel heeft alleen de WTO deze mogelijkheid tot sancties, en 
zij is dus als enige succesvol om internationale (handels)verdragen af te dwingen.  
 
2. Toepassing van de vrije-markttheorie in de landbouw 
  Het overheidsingrijpen in de vrije markt is vooral binnen de landbouw 
noodzakelijk, omdat landbouwproducten om diverse redenen niet te vergelijken zijn met andere 
goederen: ze zorgen voor een basisbehoefte (voedsel), het betreft levende wezens die 
afhankelijk zijn van het weer en gevoelig zijn voor ziekten en plagen, er is sprake van een 
aanbods- en vraaginelasticiteit, en landbouw betreft een multifunctionele bedrijfstak, met naast 
voedselproductie ook de zorg voor landschap en natuur. Andere factoren: er is sprake van een te 
grote concentratie van multinationals in de toevoer, afvoer en handel ten opzichte van 
landbouwbedrijven en de consument. Hierdoor is er geen sprake van vrije mededinging en 
volledige informatie. De huidige ongelijke machtsbalans tussen landen draagt ook bij aan 
marktfalen. Ook zijn niet alle externe effecten; baten (bijdrage aan landschap) en kosten 
geïnternaliseerd in de prijs, dit betreft voornamelijk milieukosten op gebied van uitputting en 
vervuiling. Door dit marktfalen wordt de landbouw momenteel dan ook beschermd in vele 
landen via tarifaire (bijvoorbeeld importheffingen en prijsondersteuning) en non-tarifaire 
(bijvoorbeeld importquota, normen op gebied van milieu en voedselveiligheid) 
handelsbeschermende maatregelen. Dit zal noodzakelijk blijven en moeten worden uitgebreid, 
en niet moeten worden verhinderd door liberalisering, zoals ik verder zal behandelen. 
 
3. Schuldenproblematiek, Wereldbank, IMF en de rol van multinationals 
  De liberalisering in de landbouw loopt via verschillende kanalen: het vrij maken 
van handel binnen handelsblokken als de EU en de NAFTA, internationale verdragen binnen de 
WTO, en het gedwongen moeten opheffen van importheffingen op onder andere 
landbouwproducten als gevolg van Structurele Aanpassingsprogramma’s (SAP’s) van 
Wereldbank en IMF. Dit laatste gebeurt als met name ontwikkelingslanden in 
betalingsbalansproblemen komen o.a. door te hoge schuldenlasten. Bij de opbouw van deze 
schuldenlasten is het Noorden in het verleden, en nu nog steeds, via leningen voor onder andere 
grootschalige en/of niet ontwikkelingsrelevante projecten (bilateraal, privaat of multilateraal via 
Wereldbank en IMF), leningen aan niet democratisch gekozen overheden, en exportkredieten 
ten bate van het eigen bedrijfsleven, zelf betrokken (geweest).  
De nadelen van de SAP’s en ander neoliberaal beleid van IMF en Wereldbank zijn onder 
andere: een nadruk op een exportgeoriënteerde benadering binnen de landbouw in plaats van de 
eigen voedselvoorziening, het hiermee gepaard gaande onduurzame gebruik van natuurlijke 
hulpbronnen, een ruilvoetverslechtering door devaluatie van de nationale munt en vaak een 
overproductie van exportgewassen op de wereldmarkt, een vermindering van overheidsuitgaven 
die ten gunste kwamen aan de eigen bevolking (onderwijs, gezondheidszorg, landbouw en 
voedselvoorziening), en het gedwongen moeten privatiseren van gemeenschappelijk landbezit 
door lokale gemeenschappen. Maar vooral het gedwongen moeten opheffen van 
importheffingen, en dus het openen van markten voor buitenlandse producten had desastreuze 
effecten voor de eigen boeren. Hiermee wordt ook de grote invloed van multinationals op het 
tot stand komen van deze SAP’s duidelijk. Zo zijn er markten voor zaad, kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen opengebroken, en werden er Westerse overschotten van graan en maïs 
gedumpt in landen als India en de Filippijnen. Deze overschotten konden door het huidige 
westerse landbouwbeleid voor een lage prijs worden opgekocht. Verder droeg dit beleid weinig 
bij aan de nationale economie, de verhoogde buitenlandse investeringen konden over het 
algemeen de dalende overheidsbestedingen en kapitaalvlucht als gevolg van devaluatie van de 
munt, niet compenseren. Ook werd eigen industrialisatie om dure import van 
geïndustrialiseerde producten (importsubstitutie) te verkomen, ontmoedigd. Tenslotte daalden 
in 91.5% van de HIPC-landen (Heavily Indebted Poor Countries) met SAP’s de schulden niet. 
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  Om de voorziening van basisbehoeftes en het milieu te verbeteren, is het 
kwijtschelden van de onhoudbare schulden van ontwikkelingslanden (middels geld gegenereerd 
via een Tobintax) onder voorwaarde dat het vrijkomende geld wordt ingezet voor een duurzame 
ontwikkeling, een eerste prioriteit. Dit om de volgende redenen: om onder dit neoliberale beleid 
van de Wereldbank en IMF uit te komen, de gedwongen uitputting van hulpbronnen te stoppen 
die de voorziening van basisbehoeftes en het milieu in gevaar brengt, een einde te maken aan de 
vijfmaal hogere geldstromen van Zuid naar Noord (in verband met rente en aflossing dan 
omgekeerd aan ontwikkelingshulp), een op de nationale en lokale economieën gerichte 
ontwikkeling mogelijk te maken, en een gelijkwaardige partner te zijn binnen de WTO. Dit is 
een betere oplossing dan de huidige roep om verbeterde markttoegang voor onbewerkte 
landbouwproducten van ontwikkelingslanden tot het Noorden, omdat dit niets meer betekent 
dan dat hun hulpbronnen worden ingezet voor nog meer luxe consumptie van het Noorden. 
Hiervan profiteren niet de kleine boeren en consumenten in het Noorden (zoals blijkt uit de 
huidige koffieprijs in de winkel), maar vooral de multinationals in toevoer, verwerking en 
handel, en grootgrondbezitters.  Een positief effect is naast schuldkwijtschelding, overigens wel 
te verwachten van toegang voor bewerkte tropische landbouwproducten, als textiel, koffie en 
chocolade. Hiermee wordt industrialisatie en de werkgelegenheid namelijk wel gestimuleerd. 
 
4. Liberalisering via WTO en EU 
  Hetzelfde proces van openbreken van markten voor multinationals, en het creëren 
van toegang tot hulpbronnen in andere landen zien we terug binnen het AoA van de WTO. De 
leden hebben afgesproken de aanwezige handelsbelemmeringen binnen bepaalde tijd te 
verminderen. Hierbij hebben de VS en de EU echter vooral aan hun eigen belang gedacht; 
prijsverlaging zodat men concurrerend is op de wereldmarkt, gecompenseerd door 
inkomenstoeslagen die de WTO wel toelaat maar die nog handelsverstorender werken dan 
exportsubsidies. Ontwikkelingslanden hadden al deels door de SAP’s hun importtarieven 
verlaagd, en  worden nu een worst voorgehouden voor verbeterde markttoegang tot het 
Noorden. In ruil hiervoor eisen ontwikkelde landen echter ook nog betere markttoegang tot de 
ontwikkelingslanden, die de negatieve effecten van de SAP’s nog eens zullen versterken. 
Daarbij hebben ontwikkelingslanden niet het geld om exportsubsidies en inkomenstoeslagen te 
betalen, hun enige mogelijkheid om hun landbouw te beschermen zijn importtarieven. 
Nadelen voor het milieu van een op de exportmarkt gerichte geliberaliseerde en industriële 
landbouw zijn: wateruitputting (door niet duurzame irrigatie), bodemerosie en -degradatie met 
name door een concurrentie om de grond tussen eigen voedsellandbouw en exportproductie, 
versterking van het broeikaseffect met name door de vele transportkilometers, een teruggang 
van de biodiversiteit (door vernietiging van natuurgebieden), een teruggang in de agrarische 
biodiversiteit, toepassing van genetisch gemanipuleerde gewassen, en chemische vervuiling.  
Nadelen voor de voorziening in basisbehoeftes van deze landbouw in ontwikkelingslanden zijn: 
een afname van voedselzekerheid zowel voor mensen die (gedwongen) hun grond kwijt raken, 
als voor mensen die een minder uitgebalanceerd dieet hebben door gerichtheid op de export (via 
grootgrondbezit) in plaats van eigen voedselvoorziening, toenemende watertekorten, een 
onzekere toekomst in eventueel de sloppenwijk en de afbraak van het sociale vangnet en 
culturele patroon rond de productie van eigen voedsel in lokale gemeenschappen. Voor het 
Noorden: een afname van de voedselveiligheid door gebruik van (hier verboden) bestrijdings-
middelen, antibiotica, hormonen en genetische manipulatie. Voor zowel Noord als Zuid: een 
risico op de verspreiding van ziektes die de voedselvoorziening in gevaar brengen, toenemende 
conflicten om onder andere door exportlandbouw uitgeputte hulpbronnen, toenemende 
overstromingen en droogtes als gevolg van het mede door exportlandbouw vergrote 
broeikaseffect, deze laatste kunnen de kans op conflicten om hulpbronnen ook weer vergroten. 
Ook treedt er door schaalvergroting een verarming van het platteland op, zowel sociaal-
economisch door uitstroom van vele boeren en bijbehorende lokale economie, als qua natuur en 
landschap. Voordeel van lage wereldmarktprijzen door exportsubsidies en de huidige 
liberalisering hebben naast grootschalige landbouwbedrijven en multinationals overigens ook 
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consumenten in de netto voedselimporterende landen, zoals de olie-exporterende landen in het 
Midden-Oosten. Ook de stedelijke bevolking in ontwikkelingslanden kan profiteren van de lage 
prijzen door dumping uit het Noorden, dit gaat echter ten koste van de eigen boerenbevolking.  
  Ik zou als alternatief een meer zelfvoorzienende benadering per regio (zie hiervoor) 
willen aanbevelen echter uitgaande van een sterke internationale overheid die bindende regels 
kan opleggen aan landen en multinationale bedrijfsleven. De onderdelen van dit alternatief zijn: 
* Prijsondersteuning en importbescherming (via heffingen) op een prijsniveau waar tegen de 
boeren met inbegrip van maatschappelijke eisen op gebied van voedselzekerheid en –veiligheid, 
milieu, arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn, kostendekkend kunnen produceren. 
* Productiebeheersing die is afgestemd op de eigen nationale consumptie (of EU-consumptie.) 
* Voor tropische (voedsel)producten zouden per product OPEC-achtige organisaties moeten 
worden opgericht die werken met productiequota, om overproductie en dus lage prijzen te 
voorkomen (zoals momenteel bij koffie).  
* Exportsubsidies en inkomenstoeslagen in de EU, en exportkredieten, inkomenstoeslagen en 
oneigenlijke voedselhulp in o.a. de VS, worden afgeschaft.  
* Boeren die extra inspanningen leveren op gebied van natuur, milieu en/of landschap, bovenop 
de al verhoogde maatschappelijke eisen, krijgen hiervoor een vergoeding (groene diensten). Dit 
geldt ook voor de nieuwe EU-lidstaten als Polen, die vaak al aan deze voorwaarden voldoen.  
* Producten die niet voldoen aan de maatschappelijke eisen (milieu, voedselveiligheid- en 
zekerheid, arbeidsomstandigheden en dierenwelzijn) waaraan de eigen boeren moeten voldoen 
mogen aan de grens worden geweerd. Hierdoor wordt een race-to-the-bottom van 
multinationals in de handel en verwerkende industrie voorkomen.  
* Markttoegang uit ontwikkelingslanden wordt alleen geboden voor tropische producten die we 
hier niet kunnen verbouwen. Daarnaast worden deze tropische producten alleen toegelaten 
wanneer ze zijn geproduceerd via het Fairtrade principe (kostendekkende prijs), terwijl deze 
productie niet ten koste van de natuurlijke hulpbronnen en de voedselzekerheid op lange 
termijn mag gaan. Het suikersysteem met exportquota aan ACP-landen (ex-koloniën in Afrika, 
het Caribisch gebied en de Stille Oceaan) kan hierbij in aangepaste vorm als voorbeeld dienen. 
 * Binnen de WTO wordt het concept ‘voedselsoevereiniteit’ geaccepteerd, wat er op neer komt 
dat landen de eigen voedselproductie via eigen boeren mag beschermen tegen dumping en 
kwalitatief slechte importen.  
* Om een begin te maken met het internaliseren van milieukosten op gebied van uitputting en 
vervuiling, is een internationale energieheffing op fossiele brandstoffen een eerste prioriteit.  
 
Het voordeel van deze maatregelen is dat het landbouwbudget van de EU fors kan dalen. Er is 
alleen nog geld nodig om de laagste inkomensgroepen te compenseren voor een iets hogere 
voedselprijs (dit kan meevallen door de hoge marges tussen boerenprijs en winkelprijs als 
gevolg van de eerder genoemde concentratie van multinationals), en voor extra inspanningen op 
gebied van milieu, landschap en natuur. Een ander groot voordeel is dat dumping in 
ontwikkelingslanden wordt gestopt, waardoor boeren in staat zijn om voor hun eigen regionale 
markt te produceren. Door als EU voor deze zelfvoorzienende benadering te kiezen, kunnen we 
de steun verwachten van de meeste ontwikkelingslanden en een blok vormen tegenover de VS 
en Cairns-landen. Binnen Nederland zouden na een stevige discussie de meeste milieu- en 
ontwikkelingsorganisaties, en de boerenbevolking die het voortbestaan van hun bedrijf 
belangrijker vinden dan schaalvergroting en concurrentiekracht op de wereldmarkt, dit 
alternatief eventueel kunnen steunen. 
  Tenslotte is er vooral een bewustwording nodig, waarbij de liberalisering bij met 
name sociaal-democraten en christen-democraten onder meer kritiek komt te staan, en niet als 
onvermijdelijk natuurverschijnsel wordt gezien. Maar ook veel ontwikkelingsorganisaties 
hebben zich (ongewild) voor het karretje van de multinationals laten spannen, zoals bij de eis 
om meer markttoegang voor ontwikkelingslanden voor onbewerkte landbouwproducten. In 
plaats van aansluiting bij de globale wereldeconomie, leidt dit tot uitsluiting van de armsten uit 
hun regionale economie. Dus zoals Colin Hines zegt: ‘Protect the local, globally’.  
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
1.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk ga ik in op de motivatie en maatschappelijke relevantie van mijn 
scriptieonderwerp, dit doe ik in paragraaf 1.2. Vervolgens ga ik in paragraaf 1.3 in op de 
verdere inhoud en opbouw van deze scriptie. 
 
1.2 Motivatie en maatschappelijke relevantie, actuele ontwikkelingen en relevantie voor 
Milieudefensie 
 
Motivatie en maatschappelijke relevantie 
De keuze voor mijn scriptieonderwerp hangt nauw samen met mijn mening dat vooral in het 
Noorden de oorzaken en dus ook de oplossingen voor de internationale milieu- en 
ontwikkelingsproblematiek liggen. Deze komen ook tot uiting rondom de liberalisering van de 
handel in landbouwproducten. Te denken valt dan aan: 
- De naar verhouding hoge productie- en consumptieniveaus van het Noorden in vergelijking 

tot het Zuiden, terwijl wel een groot deel van onze benodigde grondstoffen, 
landbouwproducten en fossiele brandstoffen afkomstig zijn uit het Zuiden. Via 
internationaal economisch -, financieel -, handels- en landbouwbeleid krijgen we toegang 
tot deze zuidelijke hulpbronnen. Dit veroorzaakt toenemende uitputting van natuurlijke 
hulpbronnen voornamelijk in het Zuiden, en toenemende vervuiling met name van lucht 
(broeikaseffect) door vooral het Noorden, en van lucht, bodem en water (chemische 
middelen en overbemesting) in Noord en Zuid. 

- Het feit dat de hoofdkantoren van multinationals voornamelijk in westerse landen gevestigd 
zijn, waar dus ook het bedrijfsbeleid gemaakt wordt en men toegang heeft tot allerlei 
gouvermentele - en non-gouvermentele instellingen om haar belangen te verdedigen. 

- De grote invloed van Noordelijke landen (afzonderlijk en in bijvoorbeeld EU-verband) in 
internationale organisaties als de Wereldbank, IMF, WTO en allerlei VN-organen in 
vergelijking met de invloed van ontwikkelingslanden. Het beleid van deze instellingen is 
dan ook vooral op de behartiging van de belangen van Noordelijke staten en bedrijven en de 
elite in het Zuiden gericht. 

- De grote invloed van de OESO en de G7+Rusland op de wereldeconomie. 
 
Ik realiseer me dat een deel van de problematiek ook in de ontwikkelingslanden zelf wordt 
veroorzaakt, in het theoretisch hoofdstuk 3 zal ik hierop ingaan. 
Aan de andere kant worden de nadelige gevolgen van de internationale milieu- en 
ontwikkelingsproblematiek vooral ervaren in ontwikkelingslanden, met name bij grote delen 
van de bevolking daar. Daarnaast zijn juist in deze landen de meeste diversiteit van planten- en 
diersoorten te vinden. Ook vinden we in deze landen het overgrote deel van de inheemse 
volkeren. Zowel deze biodiversiteit als het voortbestaan van inheemse culturen worden echter 
in toenemend tempo bedreigd onder andere door de huidige globalisering. Persoonlijk wil ik me 
vooral inzetten om teruggang van biodiversiteit en inheemse volkeren te beperken, omdat 
hiermee de evolutie van miljoenen jaren en de kennis en cultuur van duizenden jaren verloren 
gaat. 
De productie van - en handel in landbouwproducten, en de voedselvoorziening als 
basisbehoefte van de mens, neemt een centrale plaats in op alle genoemde gebieden. Door mijn 
agrarische achtergrond als zoon van een melkveehouder en agrarische opleidingen (middelbaar 
en hoger), heb ik van oudsher belangstelling gehad voor de landbouw. Daarnaast heb ik 
gedurende mijn verblijf van in totaal 2 jaar in het buitenland vele ontwikkelingslanden bezocht, 
waarbij ik ook in contact ben gekomen met verschillende inheemse volkeren. 
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Via mijn studie Milieu en Ontwikkeling en andere activiteiten, heb ik me de laatste twee jaren 
vooral bezig gehouden met de problematiek rond de globalisering, op gebied van milieu en de 
voorziening van basisbehoeftes. Ik heb hierbij een zeer kritische houding ontwikkeld ten 
aanzien van deze economische globalisering, en zou me een anders-globalist of anti-modernist 
willen noemen. Deze laatste stroming kwam op na het modernisme en voor het post-
modernisme, in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw. Anti-modernisme wordt wat 
mij betreft uitgelegd als: een visie tegen een modernisering die opgelegd wordt door een 
westerse neoliberale cultuur die zich superieur acht ten opzichte van andere culturen en religies, 
en leidt tot uitbuiting en milieuvervuiling. Naar mijn mening zijn de visies en oplossingen van 
het anti-modernisme ook in de 21e eeuw nog steeds actueel en toepasbaar. Dit zal dan ook 
terugkomen in de keuze van mijn onderzoeksdoelstelling, theoretisch kader, 
onderzoeksobjecten en conclusies en aanbevelingen. 
 
Via mijn onderzoek en scriptie kreeg ik de mogelijkheid om de beleidsterreinen landbouw, 
milieu en internationale solidariteit, te koppelen door een onderzoek naar de gevolgen van de 
liberalisering van de handel in landbouwproducten. 
 
Mijn doelstelling voor zowel mijn afstudeeronderzoek tijdens mijn stage als de scriptie ziet er 
als volgt uit: 
Het doel van het onderzoek en de scriptie is het doen van aanbevelingen voor het nationaal en 
internationaal beleid omtrent de productie van – en handel in landbouwproducten, door een 
inventarisatie en analyse van de gevolgen van de liberalisering van de handel in 
landbouwproducten voor het milieu en de mogelijkheden van de bevolking in Noord en Zuid om 
in hun basisbehoeftes te voorzien. 
 
Toelichting: 
Bij de definiëring van de kernbegrippen (H.3) zal ik uitleggen wat voor mij de begrippen 
milieu, basisbehoeftes, liberalisering en protectie inhouden. Ook zal ik hier aangeven waarom 
de landbouw niet te vergelijken is met andere economische sectoren, en daardoor 
overheidsingrijpen via handelsbelemmeringen rechtvaardigt. 
In mijn onderzoek zal ik mij vooral richten op plantaardige (akkerbouw)producten waarbij ik 
een vergelijking zal maken tussen suiker, koffie en graan (H.6) Ik zal onderzoeken in hoeverre 
de markt geliberaliseerd dan wel beschermd is via protectiemaatregelen. Vervolgens geef ik aan 
wat de milieugevolgen en de gevolgen voor de voorziening van basisbehoeftes zijn, in de 
huidige situatie bij een beschermde en bij een meer geliberaliseerde markt. Ik neem hierbij 
zowel de basisbehoeftes van mensen in ontwikkelde - als ontwikkelingslanden mee.  
Liberalisering van de internationale handel hangt nauw samen met het produceren voor de 
export. Tegenover productie van landbouwproducten voor de export, komt het in veel landen 
met name ontwikkelingslanden voor dat men vooral produceert voor de eigen regio of  soms 
zelfs alleen voor de eigen familie of dorp. Het kan echter ook voorkomen dat externe factoren 
als schuldenlasten, en beleid van IMF en/of Wereldbank landen er toe brengen om meer te 
produceren voor de wereldmarkt in plaats van voor de eigen bevolking (H.4).  
Centraal staan binnen het onderzoek het liberaliserings- en/of protectiebeleid van de EU en de 
WTO (H.6) De rol van multinationals als machtsfactor, en bij de beïnvloeding van alle 
genoemde instellingen loopt hierbij als rode draad door mijn scriptie. De vraag is nu of 
liberalisering wel de gewenste effecten heeft op gebied van armoedebestrijding, waarbij met 
name de eis van een grotere markttoegang voor landbouwproducten van ontwikkelingslanden 
tot het Noorden, tot felle discussies heeft geleid. Deze scriptie wil hier een bijdrage aan leveren. 
De genoemde instellingen hebben dit beleid vorm gegeven vanuit een bepaalde visie (H.3). 
Deze achterliggende visie en opvattingen zijn zo belangrijk omdat deze de oplossingsrichting al 
dan niet dichterbij brengen. De momenteel overheersende neoliberale visie bij politiek, 
internationale instellingen, maar ook de meeste ontwikkelings- en milieuorganisaties zorgt naar 
mijn mening dat we steeds verder geraken van de oplossing.  
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Zoals zal blijken zullen mijn aanbevelingen meer richting protectie en voedselsoevereiniteit 
gaan, een standpunt dat momenteel wordt gedeeld door maar één politieke partij (de SP), en een 
zeer beperkt aantal (internationale) boerenorganisaties en ontwikkelingsorganisaties. Ik wil met 
mijn scriptie dus ook een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat rondom liberalisering, 
EU landbouwbeleid, en opstelling ten opzichte van de Wereldbank, IMF en WTO. 
 
Naast mijn al genoemde motivering, wil ik de volgende andere argumenten aandragen voor de 
keuze van mijn onderzoeksonderwerp: 
- Genoemde internationale instellingen liggen momenteel hevig onder vuur van verschillende 

internationale maatschappelijke groeperingen, bijvoorbeeld tijdens de topconferenties 
(Seatle, Praag). In hoeverre is deze kritiek op gebied van milieu en armoedebestrijding ook 
terecht (op gebied van de landbouw)? 

- Hoewel er momenteel hevig kritiek is op deze instellingen, wordt er naar mijn mening in de 
Nederlandse media, buiten de rellen rond topconferenties, nog veel te weinig aandacht 
geschonken aan de rol van deze instellingen in genoemde problematiek.  

- Niet alleen in de media maar ook tijdens de opleiding Milieu en Ontwikkeling aan de KUN 
die ik momenteel volg is de aandacht voor deze instellingen minimaal. Internationaal 
milieubeleid beperkt zich bijvoorbeeld tot de EU en de VN. Binnen enkele vakken bij 
Ontwikkelingsstudies wordt hier gelukkig iets meer aandacht aan besteed, maar naar mijn 
mening nog niet voldoende.  

 
Ik hoop met deze scriptie een bijdrage te leveren aan de coherentie tussen boerenbelangen 
zowel in het Noorden als Zuiden, het milieu en de voorziening van basisbehoeftes. Elk van deze 
belangen wordt van oudsher vertegenwoordigd door verschillende belangenorganisaties, er 
vanuit gaande dat deze belangen merendeels niet verenigbaar waren. De laatste jaren zie je 
echter op bepaalde gebieden een samenwerking tussen de verschillende groeperingen ontstaan, 
omdat men inziet dat men ook gedeelde belangen heeft. Ik wil nogmaals onderstrepen met dit 
onderzoek dat deze belangen inderdaad gemeenschappelijk zijn. 
 
Actuele ontwikkelingen op mijn onderzoeksgebied 
Daarbij kan mijn onderzoek maatschappelijk relevant zijn omdat in 2002 er een aantal actuele 
ontwikkelingen op dit gebied plaatsvonden of nog gaan plaatsvinden: 
 
- Oxfam (waaronder Novib) startte in april een meerjaarse internationale campagne ‘Make 

trade fair’, waarbij de handel in landbouwproducten een belangrijke plaats inneemt.  
- EU-landbouwcommissaris Fischler maakte op 10 juli 2002, zijn mid-term review over het 

Gemeenschappelijk Landbouw Beleid bekend. Zijn voorstellen zijn geheel WTO-coherent, 
dus de afgesproken liberalisering (o.a. afbouw van de garantieprijs richting 
wereldmarktprijs) is uitgangspunt. Ook lijkt er meer aandacht te zijn voor milieu, 
dierenwelzijn en de inrichting van het platteland. De EU-uitgaven dalen echter niet, en de 
rol van ontwikkelingslanden komt vrijwel niet aan bod. De landbouwministers van de EU 
hebben hier vooralsnog geen overeenstemming over bereikt. De verwachting is dat deze 
overeenstemming in het najaar bereikt zal worden. In verband hiermee startte 
Milieudefensie met zijn Europese zusterorganisaties van Friends of the Earth Europe, in 
juni een nieuwe campagne ‘Food and Farming: Time to choose’.  

- De onderhandelingen over de toetreding van 10 tot 12 nieuwe EU-lidstaten zullen in het 
najaar worden afgerond. Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) en eventuele 
hervormingen zijn zeer belangrijk bij deze onderhandelingen. Zo wil Nederland de 
hervorming van het GLB koppelen aan de beslissing over deze uitbreiding. 

- President Bush van de VS maakte in het voorjaar zijn Farmbill betreffende extra subsidies 
aan Amerikaanse boeren, bekend. Dit leverde veel discussie op binnen de landbouw en 
maatschappelijke organisaties.  

- De Wereldvoedseltop van de FAO (VN) werd in juni gehouden in Rome.  
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- Sinds 1994 bestaat het Agreement on Agriculture binnen de WTO, met als doel op termijn 
alle handelsbelemmeringen tussen de aangesloten lidstaten te verwijderen. De (niet 
openbare) WTO-onderhandelingen over de verdere liberalisering van de handel in 
landbouwproducten startte in juni van dit jaar. In 2005 zouden deze onderhandelingen 
moeten zijn afgerond. 

- In april werd in Den Haag de VN-conferentie over biodiversiteit gehouden, hierbij kwam 
ook het recht aan de orde voor boeren om hun eigen zaden te mogen vermeerderen en 
bewaren, tegenover multinationals die het recht op patent willen hebben. 
In augustus en september werd de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling in 
Johannesburg gehouden. Landbouw, milieu, internationale handel, de rol van multinationals 
en internationale solidariteit kwamen hier uitgebreid aan de orde. Voorafgaande aan - en na 
deze conferentie vinden en vonden verschillende landelijke en Europese 
discussiebijeenkomsten plaats, en verkondigden vele NGO’s hun standpunten op genoemde 
beleidsterreinen. 

- Tenslotte waren er landelijke verkiezingen op 15 mei. De vraag is in hoeverre en op welke 
manier landbouw, Europees landbouwbeleid en EU-uitbreiding, milieu, 
ontwikkelingssamenwerking en de WTO-onderhandelingen op de agenda komen, binnen 
het nieuwe kabinet. De eerste voortekenen zijn zeer slecht overigens. 

 
De komende jaren worden er dus belangrijke beslissingen genomen op gebied van de 
landbouw, en haar relatie met onderwerpen als voedselzekerheid, armoedebestrijding, en 
gevolgen voor natuur en milieu. Binnen deze discussies speelt een belangrijke rol in hoeverre 
de handel in landbouwproducten al dan niet geliberaliseerd zou moeten worden, in relatie met 
genoemde onderwerpen. Hierbij zijn niet alleen de WTO en de EU van belang, maar ook 
instellingen als Wereldbank en IMF die vaak buiten de discussie gehouden worden. Mijn 
scriptie wil aandacht schenken aan al deze instellingen. 
 
Relevantie voor Milieudefensie 
De scriptie heb ik geschreven nadat ik een onderzoek bij Milieudefensie in Amsterdam heb 
uitgevoerd met genoemde doelstelling. Dit onderzoek heb ik uitgevoerd gedurende een stage 
van januari tot en met mei 2002. Milieudefensie wil de onderzoeksresultaten eventueel 
gebruiken in hun standpuntbepaling ten opzichte van de politiek, andere NGO’s en burgers. 
Momenteel is men in gesprek met andere NGO’s op gebied van milieu, 
ontwikkelingssamenwerking en landbouw om eventueel tot gezamenlijk standpunten en 
activiteiten te komen. Het campagneteam Globalisering en Milieu is onder andere in gesprek 
met  Novib, het campagneteam Landbouw en Voedsel is in gesprek met diverse organisaties die 
zijn aangesloten bij het Platform Aarde Boer Consument, zoals de Nederlandse Akkerbouw 
Vakbond en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact. Ook wil men de onderzoeksresultaten 
eventueel gebruiken in huidige of toekomstige campagnes. 
 
1.3 Opbouw en inhoud van de scriptie 
 
Rond de problematiek rondom de liberalisering van de handel in landbouwproducten zijn 
verschillende niveaus aan te wijzen. Waarbij het hoogste niveau het moeilijkste lijkt te 
veranderen, en het laagste niveau het ‘makkelijkste’. Deze verschillende niveaus komen 
achtereenvolgens aan de orde in deze scriptie. Dit zijn (met bijbehorende hoofdstukken): 
- de achterliggende visies voor liberalisering, de vrije-markt-theorie en de alternatieven 

hiervoor (Hoofdstuk 3); 
- de huidige ongelijke economische verhoudingen in de wereld gebaseerd op de dominante 

neoliberale visie; beginnend bij schuldenlasten en daaraan gekoppeld beleid van 
Wereldbank en IMF (Hoofdstuk 4), en de afnemende rol van de natiestaten ten opzichte van 
het multinationale bedrijfsleven (dit loopt als een rode draad door de scriptie); 
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- de op de export georiënteerde landbouw en de rol van de bijbehorende multinationals zijn 
mede een gevolg van deze economische verhoudingen (Hoofdstuk 5); 

- om de op de export gerichte landbouw en bijbehorende bedrijfsleven verder te stimuleren en 
te verstevigen worden er zoveel mogelijk handelsbelemmeringen weggewerkt, dit gebeurt 
via de liberalisering van de handel in landbouwproducten. De laatste decennia heeft deze 
liberalisering van de handel in landbouwproducten een grote vlucht genomen. Dit gebeurde 
mondiaal op drie manieren (die in bijgenoemde hoofdstukken aan de orde zullen komen) 
namelijk: 
- via Structurele Aanpassingsprogramma’s (SAP’s) en ander beleid van Wereldbank en 

IMF; een onderdeel hiervan is onder andere dat betrokken ontwikkelingslanden hun 
marktbelemmeringen voor importen afschaften en export georiënteerd beleid 
ontwikkelen (Hoofdstuk 4); 

- de opzet van regionale handelsblokken zoals de EU en de NAFTA (tussen de VS, 
Canada en Mexico) (Hoofdstuk 6);  

- via de General Agreement on Trade and Tarifs (GATT) wat sinds 1994 is overgegaan in 
de World Trade Organisation (WTO) (Hoofdstuk 6).  

 
Na deze inleiding volgt in Hoofdstuk 2 de gevolgde onderzoeksmethodologie. In Hoofdstuk 3 
vindt u het theoretisch kader, waarbij ik de kernbegrippen van mijn studie definieer met 
bijbehorende aspecten en kenmerken, en inga op de achterliggende politieke en economische 
theorieën. Hierdoor wordt duidelijk wat de achtergronden achter de huidige problematiek 
rondom de huidige neoliberale economische globalisering zijn. Ook behandel ik enkele 
alternatieven hiervoor, zoals de zelfvoorzienende economie, en een integratie van meer 
democratisering van onderaf en een grotere macht van de overheid. In dit hoofdstuk komt ook 
aan de orde waarom landbouw een speciale economische sector is die overheidsingrijpen 
noodzakelijk maakt. In dit hoofdstuk en bij de conclusies (Hoofdstuk 7) wil ik beredeneren of 
de huidige praktijk rondom productie en de handel in landbouwproducten, zich wel houdt aan 
deze economische theorieën, zoals de vrije markt theorie. Daarnaast behandel ik in dit 
hoofdstuk de verschillende visies op de liberalisering in de landbouw van de verschillende 
betrokken actoren. Ik heb hiertoe interviews gehouden met een aantal vertegenwoordigers van 
maatschappelijke organisaties, de uitwerking hiervan kunt u in de bijlagen vinden. Ik sluit af 
met een koppeling tussen dit theoretisch hoofdstuk en de empirische hoofdstukken 4 t/m 6. 
In hoofdstuk 4 behandel ik de schuldenproblematiek en het beleid van Wereldbank en IMF, die 
via het gedwongen opheffen van importheffingen op landbouwproducten, gerichtheid op 
exportlandbouw, landhervorming en andere maatregelen, gevolgen hebben voor de voorziening 
van basisbehoeftes en het milieu. 
In Hoofdstuk 5 ga ik in op de milieu- en sociaal-economische gevolgen van landbouw gericht 
op export, omdat bij een geliberaliseerde markt volgens de theorie elk land die producten 
produceert waar hij goed in is en die exporteert, de overige producten verkrijgt hij via import. 
Hierbij komt onder andere ook de toenemende macht van multinationals in de toeleverende, 
verwerkende industrie en in de handel van producten aan de orde.  
De huidige situatie rond de liberalisering van landbouwproducten via de World Trade 
Organisation (WTO), en de relatie hiervan met het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van 
de EU, wordt in Hoofdstuk 6 behandeld. Hierbij komen de relevante WTO-verdragen aan de 
orde, en komen de gevolgen van het huidige WTO-verdrag aan de orde voor milieu en 
voorziening van basisbehoeftes. Daarna bespreek ik situatie rondom suiker, een product 
waarvan de handel nu nog niet geliberaliseerd is binnen de EU. Ik zal suiker vergelijken met 
graan en koffie, waarvan de handel wel grotendeels geliberaliseerd is. 
In hoofdstuk 7 sluit ik af met de conclusies en aanbevelingen. In de bijlagen tenslotte vindt u 
onder andere aanvullende informatie uit mijn onderzoek, en een aantal verhelderende artikelen 
rondom mijn onderwerp. 
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Hoofdstuk 2 Onderzoeksmethodologie 
 
2.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk volg ik vooral de werkwijze uit het boek ‘Het ontwerpen van een onderzoek’ 
van Verschuren en Doorewaard (2000, p.16-21). Waarbij een onderverdeling is te maken in 
conceptueel ontwerp (paragraaf 2.2) en onderzoektechnisch ontwerp (paragraaf 2.3). In 
paragraaf 2.2 worden het onderzoeksmodel en de vraagstelling behandeld, en verder de 
kernbegrippen gedefinieerd. In paragraaf 2.3 komen de gebruikte methodes aan de orde, met 
onder andere de onderzoeksstrategie en het gebruikte onderzoeksmateriaal. In paragraaf 2.4 ga 
ik in op geldigheid en betrouwbaarheid van mijn onderzoek. 
 
2.2 Conceptueel ontwerp 
 
In deze paragraaf behandel ik het conceptueel ontwerp. Het projectkader, de maatschappelijke 
en de doelstelling heb ik al grotendeels in Hoofdstuk 1 behandeld, en komt hier nog kort terug. 
Vanuit de doelstelling heb ik het onderzoeksmodel ontworpen wat in dit hoofdstuk aan de orde 
komt. Dit onderzoeksmodel heb ik gebruikt om te bepalen wat het theoretisch kader was en 
welke theorieën ik kon gebruiken tijdens mijn onderzoek. Ik behandel in Hoofdstuk 3 deze 
theorieën met hun relevantie voor het onderzoek, ook beschrijf ik hier de relevante 
kernbegrippen. In deze paragraaf behandel ik verder de vraagstelling die volgt uit mijn 
doelstelling. 
 
2.2.1 Projectkader  
De scriptie heb ik geschreven, nadat ik een onderzoek had uitgevoerd met genoemde 
doelstelling bij Milieudefensie te Amsterdam. Dit onderzoek heb ik uitgevoerd gedurende een 
stage van januari tot en met mei 2002. 
De eerste fase in het conceptueel ontwerp van mijn onderzoek was de opstelling van het 
projectkader en de daaruit volgende doelstelling. Dit kwam in nauw overleg met mijn 
begeleider Bertram Zagema van het campagneteam Globalisering en Milieu bij Milieudefensie, 
Kees Kodde van het campagneteam Landbouw en Voedsel (Milieudefensie) en mijn 
afstudeerprojectbegeleider Luuk Knippenberg van de KUN tot stand. In Hoofdstuk 1 De 
inleiding heb ik mijn motivatie en de maatschappelijke relevantie van mijn scriptieonderwerp al 
behandeld, dit is tevens mijn projectkader.  
 
2.2.2  Het onderzoeksmodel 
Hierbij moet allereerste een keuze worden gemaakt tussen een theoriegericht of praktijkgericht 
onderzoek. Mijn onderzoek is vooral een praktijkgericht onderzoek, hoewel ik ook 
aanbevelingen zal doen voor het beter gebruik in de praktijk van (economische) theorieën. 
De praktijkgerichte onderzoeken zijn onder te verdelen in probleemsignalerende, diagnostische 
onderzoeken, ontwerpgerichte onderzoeken, verandergerichte onderzoeken en 
evaluatieonderzoeken. Ik ben vooral geïnteresseerd in de (mogelijke) problemen die ontstaan 
(zijn) bij de liberalisering van landbouwproducten. Vanuit de analyse van deze problematiek 
doe ik aanbevelingen voor aanpassingen in het nationaal en internationaal beleid omtrent de 
productie van – en handel in landbouwproducten. Omdat de inventarisatie van de gevolgen en 
mogelijke problemen voorop staat in mijn onderzoek, is mijn onderzoek vooral 
probleemsignalerend van aard. Doordat ik ook in de achtergronden van de liberalisering 
geïnteresseerd ben, en de opvattingen van verschillende belangrijke betrokken actoren met 
elkaar vergelijk is echter ook sprake van diagnose. Door analyse van zowel 
probleemsignalering als diagnose kom ik tot tenslotte tot aanbevelingen, die behoren tot het 
ontwerpgerichte onderzoek. Het zal dus een combinatie worden van deze drie praktijkgerichte 
onderzoeken worden. 
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Uitgaande van de genoemde doelstelling werd het onderzoeksmodel opgesteld, dit ziet er als 
volgt uit: 
 
* theorieën 
* gesprekken met deskundigen  * onderzoeksoptiek;               theorieën 
* eigen kennis en ervaring  (beoordelingscriteria)                   ↓ 
      ↕ --------------------------  aanbevelingen 

”    * onderzoeksobject 1                   ↑  
      ↕               opvattingen van actoren 
 ”    * onderzoeksobject 2 
      ↕         
 ”    * onderzoeksobject 3 
      ↕         
 ”    * onderzoeksobject 4 
 
In mijn onderzoek wordt dit onderzoeksmodel als volgt ingevuld: 
 
* theorieën:       * onderzoeksoptiek;                         theorieën 

- politiek    beoordelingscriteria        ↓ 
- economisch    ↕---------------------------    aanbevelingen  
- internationale handel     * achterliggende wereldvisies       ↑ 
- milieufuncties    ↕                  opvattingen van actoren 
- basisbehoeftes       * Wereldbank- en IMF-beleid  
- landbouwproducten   ↕       

* gesprekken met deskundigen  * EU- en WTO-beleid          
* eigen kennis en ervaring   ↕       
           * specifieke landbouwproducten 

 
Figuur 1. Onderzoeksmodel op basis van Verschuren (2000, p.57)    
      
Ik gebruik de theorieën, gesprekken met deskundigen en/of eigen kennis en ervaring voor 
het opstellen van mijn beoordelingscriteria op gebied van milieu en de voorziening van 
basisbehoeftes, voor het achterhalen van de achterliggende visies voor liberalisering en 
alternatieven hiervoor, om de specifieke kenmerken van landbouwproducten te achterhalen, het 
beleid van Wereldbank, IMF, WTO en EU te achterhalen en te beoordelen, bij de beoordeling 
van de productie en handel van specifieke landbouwproducten, en tenslotte bij het vergelijken 
van mijn analyseresultaten uit de praktijk met deze theorieën, om tot aanbevelingen te komen.  
Mijn onderzoeksobjecten zijn de achterliggende wereldvisies, en de gevolgen voor milieu en 
voorziening van basisbehoeftes van EU- en WTO-beleid, Wereldbank- en IMF-beleid, en bij de 
productie en handel van specifieke landbouwproducten (met name in de akkerbouw). Ik ben 
natuurlijk vooral geïnteresseerd in beleid op gebied van landbouw. Hierbij vergelijk het beleid 
van genoemde organisaties niet met elkaar, maar beschouw ze als organisaties die elkaars 
beleid vooral versterken of beïnvloeden. 
Vervolgens analyseer ik de onderzoeksresultaten van deze onderzoeksobjecten, door deze te 
vergelijken met mijn beoordelingscriteria.  
Het opstellen van de aanbevelingen doe ik aan de hand van drie bronnen: de analyse van de 
onderzoeksresultaten, opvattingen van betrokken actoren en de gebruikte theorieën.  
     
2.2.3 De vraagstelling 
De vraagstelling moet zowel efficiënt als sturend zijn. Efficiëntie slaat op de mate waarin de 
kennis die beantwoording van de vraagstelling oplevert, dit heeft betrekking op de ontwerpfase 
van het onderzoek. Het sturend vermogen uit zich in een antwoord op welke kennis nodig is om 
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de doelstelling te kunnen behalen. Hieruit volgt ook welk onderzoeksmateriaal hiervoor 
noodzakelijk is. De sturendheid heeft betrekking op de uitvoeringsfase van het onderzoek. 
Verschuren (2000, p.36-40) geeft aan dat voor de drie soorten onderzoek die ik gebruik heb 
verschillende vraagsstellingen gelden: 
- Bij een probleemsignalerend onderzoek moet de vraagstelling een antwoord geven op: Wat 

is precies het probleem, voor wie is het vooral een probleem en waarom is het een 
probleem? 

- Bij het diagnostische onderzoek is de vraag hoe de problematiek is ontstaan, en wat de 
achtergronden van de problematiek zijn.  

- Bij het ontwerpgerichte onderzoek tenslotte wordt op basis van de probleemsignalering en 
de diagnose, een interventieplan gemaakt om tot oplossing van het probleem te komen.  

 
Uitgaande van deze drie soorten onderzoek en mijn doelstelling kom ik tot in de volgende 
centrale vragen en bijbehorende deelvragen: 
 
Opstellen beoordelingscriteria 
• Wat zijn de criteria waarop ik de gevolgen van de liberalisering van de handel in 

landbouwproducten ga beoordelen? 
- Welke onderdelen van het milieu hangen samen met de productie van – en handel in 

landbouwproducten? 
- Wat zijn de basisbehoeftes die samenhangen met de productie van – en de handel in 

landbouwproducten? 
- Wat zijn de criteria voor een vrije markt volgens de theorie? 
Diagnostische onderzoek 
• Waardoor wordt de liberalisering van de handel in landbouwproducten, protectie dan wel 

zelfvoorziening veroorzaakt? 
- Wat zijn de achterliggende theorieën en wereldvisies van liberalisering? 
- Wat is de visie van betrokken actoren zoals VN, WTO, Wereldbank, IMF, staten, 

multinationals, boeren, burgers, politieke partijen en NGO’s op de liberalisering van de 
handel in landbouwproducten? 

- Wat is de invloed van genoemde actoren op de liberalisering van de handel in 
landbouwproducten? 

- Wat is het beleid van de WTO op gebied van de handel in landbouwproducten? 
- Wat is het beleid van de EU op het gebied van de handel in landbouwproducten? 
- Wat is het beleid van de Wereldbank en het IMF op gebied van de handel in 

landbouwproducten? 
Probleemsignalerende onderzoek 
• Wat zijn de gevolgen van de liberalisering van de handel in landbouwproducten, op gebied 

van het milieu en de voorziening van basisbehoeftes? 
- Wat zijn de gevolgen voor het milieu van de handel in geliberaliseerde landbouwproducten? 
- Wat zijn de gevolgen voor de voorziening van basisbehoeftes van de handel in 

geliberaliseerde landbouwproducten? 
Ontwerpgerichte onderzoek 
• Wat zijn de aanbevelingen na analyse van de onderzoeksresultaten en vergelijking met 

achterliggende theorieën, om nationaal en internationaal beleid te verbeteren? 
 
 
2.3 Het onderzoektechnisch ontwerp 
 
2.3.1 De onderzoeksstrategie 
De onderzoeksstrategie is het geheel van met elkaar samenhangende beslissingen over de wijze 
waarop het onderzoek uitgevoerd gaat worden. Deze uitvoering betreft het verzamelen van 
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relevant materiaal en de verwerking van dit materiaal via ordening en analyse tot antwoorden 
op de vragen uit de vraagstelling. (Verschuren, 2000, p.147) 
Om te bepalen welke onderzoeksstrategie het meest geschikt is moest ik het antwoord geven op 
de volgende vragen: 
1. Wil ik breedte of diepgang? 
2. Betreft het een kwalitatief of een kwantitatief onderzoek? 
3. Betreft het een empirisch of en bureauonderzoek? 
 
Mijn onderzoek is er in eerste instantie op gericht om de effecten van de liberalisering van de 
handel landbouwproducten te inventariseren op gebied van milieu en de voorziening van 
basisbehoeftes.  
Ik zal dit onder andere doen door een aantal geliberaliseerde en niet-geliberaliseerde producten 
als cases (met name suiker, graan en koffie) te behandelen, en te beoordelen op de opgestelde 
criteria. Daarnaast bekijk in een aantal landen wat de gevolgen van WTO-, Wereldbank- en 
IMF-beleid zijn geweest op het gebied van landbouw en liberalisering. 
Daarnaast ga ik binnen mijn onderzoek in op: 

- de oorzaken van de liberalisering van landbouwproducten; 
- de alternatieven voor de liberalisering; 

 -     het achterliggend EU- en WTO-beleid met relevante verdragen; 
- de invloed van betrokken actoren met name multinationals;  
- de visies van betrokken actoren met name NGO’s, boerenorganisaties, een multinational 

en de Nederlandse politiek; 
- het doen van aanbevelingen op alle genoemde terreinen. 

 
Ad 1.  Gezien deze achtergrond heb ik gekozen voor breedte in plaats van diepgang. Een 
voordeel is ook dat ik hierdoor gemakkelijker kon generaliseren naar een grotere populatie. In 
mijn geval naar andere landbouwproducten dan die ik specifiek heb meegenomen in mijn 
onderzoek. Ook zijn hierdoor eventueel uitspraken mogelijk over de liberalisering buiten de 
landbouw, indien deze gevolgen hebben voor milieu en/of de voorziening in basisbehoeftes. Ik 
zal echter door deze keuze moeten opletten dat de hechtheid van mijn onderbouwing niet te 
gebrekkig wordt. Om dit te voorkomen heb ik meerdere cases verder uitgewerkt. 
Ad 2. Ik werk zowel met kwalitatieve gegevens bijvoorbeeld bij basisbehoeftes, als 
kwantitatieve gegevens bijvoorbeeld schade voor het milieu is uit te drukken in getallen. Over 
het geheel zal echter de kwalitatieve benadering overheersen. 
Ad 3. Ik heb mijn onderzoek vooral achter mijn bureau uitgevoerd, waarbij ik gebruik maakte 
van literatuur, documenten, internet en eerdere onderzoeksgegevens, en dus minder in de 
empirie zelf. Wel heb ik deelgenomen aan relevante bijeenkomsten en enkele interviews 
afgenomen als onderdeel van mijn onderzoek. Deze waren er vooral opgericht om de mening 
van betrokken actoren te achterhalen, met name op gebied van de liberalisering van 
akkerbouwproducten. Deze mening heb ik ook meegenomen in mijn aanbevelingen.  
 
Op basis van deze drie beslissingen heb ik gekozen voor het bureauonderzoek als 
onderzoeksstrategie. Kenmerken hiervan zijn: 

- het gebruik maken van bestaand materiaal; 
- er is geen direct contact met het onderzoeksobject; 
- het gebruik maken van het materiaal vanuit een ander perspectief dan waarmee het werd 

geproduceerd. (Verschuren, 2000, p.184) 
Omdat ik toch deskundigen en betrokkenen heb geïnterviewd heb ik me niet zuiver aan deze 
strategie gehouden. Deze interviewgegevens zijn echter vooral bedoeld als aanvulling en 
onderbouwing van de gegevens die ik al via bureauonderzoek heb verkregen. 
Bureauonderzoek kan via twee varianten worden uitgevoerd namelijk literatuuronderzoek en 
secundair onderzoek. Ik heb bureauonderzoek gebruikt om de achtergronden van liberalisering, 
beleid door EU, WTO, Wereldbank en IMF,  invloed en visies van betrokken actoren, maar ook 
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de gevolgen voor milieu en de voorziening van basisbehoeftes in kaart te brengen. Hier is al 
voldoende informatie over verschenen.  
Ik was echter ook geïnteresseerd in specifieke agrarische producten. Gegevens hierover heb ik 
onder andere gevonden via secundair onderzoek, waarbij ik data uit eerdere onderzoeken 
herordende, en analyseerde met oogpunt op liberalisering versus protectie, en exportlandbouw 
versus eigen voedselproductie, met het oog op gevolgen voor milieu en voorziening van 
basisbehoeftes.  
 
2.3.2 Onderzoeksmateriaal 
Ik maakte voor de keuze van het onderzoeksmateriaal gebruik van de schema’s uit ‘Het 
onderwerpen van een onderzoek’ van Verschuren en Doorewaard (p. 113-146, 2000). 
De objecten van mijn onderzoek waren vooral situaties; de achtergronden, oorzaken, betrokken 
actoren, maar vooral de gevolgen van de liberalisering van landbouwproducten. 
Hieruit volgen de volgende bronnen die ik gebruikt heb, met tevens de manier waarop ik die 
bronnen heb ontsloten: 
1. Personen; via face-to-face en telefonische interviews heb ik informanten (verschaft data) en 

deskundigen (verschaft kennis) geïnterviewd. Ik interviewde hiertoe Niek Koning, Paul 
Struik en Roel Jongeneel van Universiteit Wageningen, Theo Vogelzang van het 
Landbouwkundig Economisch Instituut, Aike Maarsingh voorzitter vakgroep Akkerbouw 
van LTO Nederland, Joop de Koeijer van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Friso de 
Vries van CSM Suiker BV (suikerverwerker) en Gerton Timmermans van Timmermans 
Agri service (loonwerkbedrijf).  
Ook had ik via deelname aan vergaderingen en openbare discussiebijeenkomsten contact 
met en/of was toehoorder van vertegenwoordigers van Milieudefensie (Bertram Zagema en 
Kees Kodde), Novib (Sylvia Borren en Rian Fokker), Ministeries van Landbouw en 
Buitenlandse Zaken (o.a. Otto Genee), Third World Network (Martin Khor en Cecilia Oh), 
Public Citizen (Lori Wallach), UNEP (Charles Arden Clarke), Europese Commissie (Pascal 
Lamy), Europees Parlement (Caroline Lucas, Harlem Désir, Alexander de Roo), Unilever 
(Willem Jan Laan), Nestlé (Coos Hoek), Friends of the Earth International, het Centrum 
voor Landbouw en Milieu,  Stichting Natuur en Milieu (Gijs Küneman), de Nederlandse 
Akkerbouw Vakbond (Jan Knook), de Nederlandse Melkveehouders Vakbond, het 
Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact (Harjo Hoitink), LTO-Nederland (Gerard 
Doornbos), Platform Aarde Boer Consument, GroenLinks (Arie van den Brand), de SP 
(Remi Poppe), de Groep van Brugge, het vorige Kabinet (dhr. Ybema, dhr. Benschop, mevr. 
Herfkens)  en vele anderen.  

2. Media; ik heb zowel gedrukte (kranten, tijdschriften, brochures) als elektronische (internet, 
e-mail) media gebruikt. Een gedeelte van de benodigde data was al in mijn bezit voordat ik 
met het onderzoek startte, maar moest nog geordend en geanalyseerd worden. Ook heb ik 
veel informatie gevonden via het gericht zoeken met trefwoorden op het internet. 

3. Documenten; schriftelijk materiaal voor intern gebruik binnen organisaties, dit is meestal 
praktijkgerichte informatie. Via de personen die ik interviewde of ontmoette tijdens 
bijeenkomsten heb ik vele documenten verkregen. Deze zijn vooral nuttig om de visies van 
organisaties op gebied van liberalisering en landbouwbeleid te achterhalen.  

4. Literatuur; schriftelijk materiaal dat reflectief van aard is, met als doel om bepaalde 
gegevens of eerdere reflecties op gegevens of andere theorieën in een nieuw licht te bezien 
(Verschuren, 2000, p.125). Hieronder vallen ook wetenschappelijk artikelen in 
vaktijdschriften en handboeken op bepaalde specifieke terreinen. Ik heb voor het opstellen 
van het conceptueel en onderzoekstechnisch ontwerp al veel gerichte literatuur gebruikt. 
Hierbij ben ik in eerste instantie vooral op zoek gegaan naar de wereldvisies achter 
liberalisering en zelfvoorziening, economische - en handelstheorieën, en de verschillende 
milieufuncties en basisbehoeftes die samenhangen met de landbouw. Een gedeelte van de 
literatuur die ik nodig had in materiaalverzamelings- en analysefase was al in mijn bezit, 
een ander gedeelte verkreeg ik via mijn begeleiders en (universiteits)bibliotheken.  
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2.3.3 Analyse, ordening en eindrapportage 
Verschuren en Doorewaard (2000, p.198-199) pleiten ervoor het onderzoekstraject en het 
schrijftraject parallel te laten verlopen. Beide trajecten beginnen met het ontwerpen van het 
onderzoeksproject, en eindigen met het eindrapport of onderzoeksverslag.  
In overleg met mijn begeleiders ben ik dan ook gedurende mijn onderzoek al gaan schrijven. 
Omdat Milieudefensie vooral geïnteresseerd was in de (mogelijke) gevolgen van (verdere) 
liberalisering voor milieu en voorziening van basisbehoeftes, van een aantal gewassen (suiker, 
koffie en graan), ben ik hiermee begonnen. De onderwerpen Wereldbank en IMF en 
achterliggende visies en economische theorieën van liberalisering of voor alternatieven 
hiervoor, vond ik persoonlijk zeer nuttig om een goed overzicht te krijgen. De analyse en 
ordening van deze gegevens en ook het schrijftraject daarvan vonden in een later stadium 
plaats.  
Ook heb ik veel baat gehad van het vak Tutorial als onderdeel van mijn afstudeerproject, dat 
vooraf ging aan mijn stage, in deze fase heb ik al kunnen werken aan motivatie en 
maatschappelijke relevantie, het theoretisch kader en het onderzoeksmodel.  
Ik heb bij mijn ordening en analyse van de onderzoeksgegevens de hoofdstukindeling gevolgd 
zoals u die nu aantreft in mijn eindrapportage. 
 
2.4  Externe, interne en operationele geldigheid en betrouwbaarheid 
 
In deze paragraaf behandel ik in hoeverre ik hier naar mijn mening aan heb voldaan. 
 
Externe geldigheid: in hoeverre zijn de onderzoeksresultaten ook generaliseerbaar naar de 
gehele populatie?  
Door de brede keuze van onderzoeksobjecten, hoop ik uitspraken te kunnen te doen over de 
gehele ‘populatie’ van landbouwproducten, op gebied van de gevolgen voor milieu en 
voorziening in basisbehoeftes van de liberalisering van de handel in landbouwproducten.  
Het was daarbij ook mogelijk om uitspraken te doen over producten buiten de landbouw. 
Interne geldigheid: kunnen de gevolgen die de onderzoeker aan een bepaalde oorzaak 
toeschrijft ook werkelijk hiervan worden afgeleid? 
Door verschillende landbouwproducten te behandelen neem ik aan dat de conclusies een valide 
beeld geven over de gevolgen van liberalisering dan wel protectie. Ik houd er wel rekening mee 
dat de indeling tussen traditionele en moderne op westerse technieken gebaseerde landbouw, 
niet altijd dezelfde is als tussen zelfvoorzienende en exportlandbouw. Deze exportlandbouw 
kan ik weer splitsen in geliberaliseerd en niet-geliberaliseerd. Soms zal het echter moeilijk zijn 
om bepaalde gegevens rechtstreeks toe te schrijven aan liberalisering, als dit gemoderniseerde 
landbouw betreft. Via triangulatie (onderzoeken van het probleemgebied vanuit verschillende 
richtingen) vanuit verschillende bronnen hoop ik dit bezwaar op te kunnen heffen.  
Daarnaast heb ik op het gebied van de liberalisering zowel achterliggende visies, economische 
theorieën, als de invloed en het beleid van verschillende organisaties (WTO, Wereldbank, IMF, 
EU), meegenomen. Op deze manier hoop ik een overzicht te geven van alle relevante factoren 
op het gebied van de liberalisering van de handel in landbouwproducten.  
Operationele geldigheid: het nemen van de correcte operationele maatregelen tijdens 
onderzoeksontwerp, materiaalverzameling, analyse en verslaglegging, zodat de 
onderzoeksresultaten na analyse een antwoord geven op de vraagstelling. 
Deze is nauwelijks aan de orde binnen een literatuurstudie.  
Betrouwbaarheid: zou een andere onderzoeker die hetzelfde onderzoek zou uitvoeren tot 
dezelfde onderzoeksresultaten komen? 
Doordat ik verschillende bronnen gebruik hoop ik via triangulatie tot betrouwbare goed 
onderbouwde conclusies en aanbevelingen te zijn gekomen. 
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Hoofdstuk 3 Theoretisch kader 
 
3.1 Inleiding 
 
Ik begin in paragraaf 3.2 met de milieu-effectketen uitgaande van mijn doelstelling, om een 
kader te scheppen voor de relevante theorieën, en om een overzicht te krijgen van alle relevante 
kernbegrippen. Deze kernbegrippen met bijbehorende aspecten behandel ik in paragraaf 3.3. In 
paragraaf 3.4 behandel ik politiek filosofische en economische theorieën die de drang tot 
liberalisering en protectie mede verklaren. Ook bekijk ik hoe de vrije markttheorie en protectie 
in de praktijk (zouden moeten) worden toegepast, en behandel een ontwikkelingstheorie die 
binnen de huidige modernisering valt. Tenslotte behandel ik alternatieven voor het nu 
overheersende neoliberalisme. In paragraaf 3.5 pas ik de gebruikte theorieën toe in de 
landbouw, en ga ik in op haar specifieke kenmerken. In paragraaf 3.6 ga ik in op de 
verschillende visies van betrokken actoren op de liberalisering binnen de landbouw. Ik zal 
hierbij uitgebreid ingaan op de huidige argumenten binnen de heersende neoliberale visie dat de 
liberalisering moet worden doorgezet, en met alternatieven hiervoor komen. In paragraaf 3.7 
tenslotte maak ik uitgaande van het voorafgaande een aanzet tot de empirische hoofdstukken 4 
t/m 6, met behulp van stellingen.  
 
3.2 De milieu-effectketen  
 
De theorieën en kernbegrippen die ik behandel in dit hoofdstuk zijn te plaatsen in de milieu-
effectketen (Boersema, 1994, p.27) Deze keten ziet er bij de internationale landbouw als volgt 
uit:  
 
maatschappelijke oorzaken  ingrepen  milieu-effecten  maatschappelijke effecten 
 
* basisoorzaken      * aantasting   * processen            * doelvariabelen  
- economische groei * verontreiniging   - klimaatverandering - menselijke gezondheid 
- bevolkingsgroei * uitputting            - verzuring               en veiligheid 
- technologische ontwikkeling         - vermesting           - materiële welvaart 
* hoofdsectoren         - verstoring         - immateriële welvaart 
- productie       - verspreiding          - natuurwaarden  
- consumptie         - verdroging   - voorziening van  
* economische sectoren en activiteiten  - versnippering     basisbehoeftes 
- landbouw          * compartimenten   
  (exportgericht/zelfvoorzienend)         - bodem  
- transport en (detail)handel            - lucht 
- toeleverende en verwerkende industrie    - water    
* mechanismen    - grondstoffen 
- de neoliberale wereldvisie, liberalisering - biota 
* actoren          * aspecten    
- invloed van boeren, andere bedrijven en     - mate van vervuiling   
  NGO’s (op politiek en internationale - voorraad grondstoffen/water 
  instellingen)     - biologische biodiversiteit 
- beleid van Wereldbank, IMF, WTO, EU,    
  VN en nationale lidstaten 
 
Figuur 2 De milieueffectketen van de internationale landbouw op basis van Boersema (1994) 
 
Onder de maatschappelijke oorzaken vallen de basisoorzaken, de hoofdsectoren, de sectoren en 
activiteiten, de mechanismen en de relevante actoren. Vervolgens leiden menselijke ingrepen 
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als verontreiniging, uitputting en aantasting van natuurgebieden tot milieueffecten. De milieu-
effecten zijn in te delen in processen (de zogenaamde ‘ver-thema’s), compartimenten en 
aspecten. De maatschappelijke effecten, zijn de effecten die de samenleving als problematisch 
ervaart, deze bestaan uit de zogenaamde doelvariabelen. 
 

- In deze milieu-effectketen zijn mijn kernbegrippen die ik in paragraaf 3.3 behandel, als 
volgt ingevuld:  

- milieu komt aan de orde bij de menselijke ingrepen en de milieu-effecten;  
- de voorziening van basisbehoeftes behoren tot de maatschappelijke effecten. Bij de 

behandeling van het kernbegrip basisbehoeftes, zal ik ingaan op de onderdelen hiervan en 
de verdeling in materiele en immateriële welvaart.;   

- landbouw en de handel in landbouwproducten behoren tot de sectoren en activiteiten, het 
transport en de toeleverende - en verwerkende industrie behoren ook tot mijn 
onderzoeksveld omdat zij direct invloed hebben op de landbouw en dus het vervolg in de 
keten; 

- liberalisering en de achterliggende neoliberale wereldvisie behoren tot de mechanismen als 
onderdeel van de maatschappelijke oorzaken.  

 
Politiek filosofische en economische theorieën die ik in paragraaf 3.4 behandel, hebben direct 
invloed op de basisoorzaken en de mechanismen die vallen onder de maatschappelijke 
oorzaken, ook bepaalt de wereldvisie hoe de maatschappelijke effecten ervaren worden zoals 
materiële welvaart ten opzichte van immateriële welvaart en aantasting van natuurwaarden. Ik 
doel hier vooral op de neoliberale wereldvisie die maatgevend is in het huidige (inter)nationale 
beleid op alle gebieden, en het feit dat BNP per hoofd van de bevolking prioriteit krijgt boven 
het voorzien in basisbehoeftes, en andere waarden die niet direct in geld zijn uit te drukken.  
Ik behandel in dit hoofdstuk overigens niet de werking van het EU-landbouwbeleid, de WTO, 
Wereldbank, IMF en de VN en de invloed van de betrokken actoren hierop, omdat ik dit via een 
beschrijving doe in de volgende empirische hoofdstukken. Dit valt dus buiten de theorieën die 
ik in dit hoofdstuk behandel.   
 
3.3 Kernbegrippen; milieu, basisbehoeftes en landbouwproducten 
 
In deze paragraaf behandel ik de criteria waarop ik mogelijke milieu-effecten en de 
basisbehoeftes van de mens die samenhangen met de productie en liberalisering van de handel 
van landbouwproducten, ga beoordelen. In §3.5 ga ik in op de specifieke kenmerken van 
landbouwproducten, en de aspecten die samenhangen met een geliberaliseerde of via protectie 
beschermde landbouw. Dit doe ik onder andere op basis van de theorieën uit §3.4.  
 
• Milieu 
Definitie: de fysieke omgeving waarbinnen het menselijk leven zich afspeelt. (Tellegen en 
Wolsink, 1992, p.1) 
Omdat binnen deze definitie naar mijn mening de lange termijn, de urgentie van de 
milieuproblematiek en de belangen van andere levende wezens niet genoeg tot uiting komen, 
beschouw ik zelf het milieu als: de basis voor een sociaal en economisch stabiele menselijke 
samenleving op de lange termijn. Hiertoe behoort tevens dat er voldoende natuurgebieden 
gehandhaafd moeten worden om het voortbestaan van andere levende wezens te waarborgen. 
Om op lange termijn landbouw te kunnen uitoefenen zijn op gebied van het milieu, de volgende 
zaken van belang: 
- voldoende bodemvruchtbaarheid, dat betekent dat de mineralen die verdwijnen door de 

oogst van landbouwproducten ook weer moeten terugkomen via bemesting. Ook is het 
nodig dat er voldoende organisch restmateriaal behouden blijft of groenbemesting wordt 
toegepast om de bodemvruchtbaarheid en biologische activiteit te behouden. 
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- behoud van zoet water; door geen irrigatie toe te passen die meer water verbruikt dan erop 
natuurlijke wijze wordt aangevuld, dus geen gebruik van fossiele waterlagen; 

- voorkomen van irrigatie waarbij de bodem verzilt raakt; 
- voorkomen van het broeikaseffect, omdat dit direct invloed heeft op de hoeveelheid 

regenval, hierdoor kunnen overstromingen dan wel droogtes ontstaan. Ook is er door het 
smelten van de gletsjers minder rivierwater voor irrigatie beschikbaar in droge tijden. 
Daarnaast zorgt het broeikaseffect ervoor dat bepaalde (traditionele en nieuwe) gewassen 
door temperatuurstijging juist wel of juist niet meer kunnen worden geteeld. 

- voorkomen van bodemerosie, door de inzet van goede landbouwmethoden, behoud van 
bossen en struiken op hellingen; 

- geen gebruik van chemicaliën via bestrijdingsmiddelen of kunstmest (die niet volledig 
biologisch kunnen worden afgebroken), deze stoffen zijn vreemd voor de natuur; 

- snelle overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen; 
- geen bouw van waterdammen, waarmee landbouwgrond verloren gaat; 
- behoud van de biodiversiteit zowel in de natuur als van traditionele landbouwgewassen, om 

risico’s bij ziektes, verzilting van bodems en droogtes op te kunnen vangen door het 
inkruisen van resistente rassen. Ook kunnen in de natuur nieuwe voedselgewassen worden 
gevonden. Met het oogpunt op het risico en al bewezen nadelen voor de biodiversiteit in de 
natuur en in landbouwgewassen verbieden van genetische manipulatie van levende wezens 
waarvan delen in de natuur terechtkunnen komen. 

- landbouw die primair gebruikt maakt van lokale, hernieuwbare hulpbronnen, omdat 
hierdoor de kans het grootste is op sluitende kringlopen van mineralen, zoet water en 
organische stof; 

- efficiënt gebruik van het potentieel van biologische processen om het zonlicht op te vangen; 
- dierenwelzijn via veevoeder en leefomstandigheden, die overeenkomen met de ecologische 

rol van deze dieren en zodat ze hun soortspecifieke gedrag kunnen uitoefenen. (Informatie 
onder andere uit Shiva, (1993, p.44), en IFOAM (2002, p.3) 

IFOAM de internationale organisatie voor biologische landbouw (2002, p.4) vindt dat relevante 
sociale, economische en politieke factoren ook horen bij een duurzame landbouw. De 
bijkomende voorwaarden die zij noemt zijn: 
- boeren hebben volledig toegang tot de voor productie benodigde hulpbronnen zoals land, 

water en genetische hulpbronnen; 
- economische voorwaarden staan een adequaat boereninkomen toe; 
- lokale en regionale productie moet prioriteit hebben binnen het landbouwbeleid; 
- traditionele landbouwsystemen worden beschermd en erkend als een belangrijke bron van 

kennis; 
- voedsel wordt niet als elk ander handelswaar behandeld. 
 
• Basisbehoeftes 
Definitie: de behoeften van de mens die hij nodig heeft om te kunnen functioneren binnen zijn 
fysieke en sociaal-economische omgeving. Hiertoe horen de volgende aspecten: 
- veilig en voldoende water; 
- een kwantitatief en kwalitatief voldoende en veilig voedselpakket; 
- een (redelijk) schone leefomgeving; 
- kleding; 
- huisvesting; 
- gezondheidszorg; 
- opvoeding en onderwijs; 
- oudedagsvoorziening; 
- de mogelijkheid om periodiek in aanraking te komen met andere levende wezens (planten 

en dieren), hiervoor is behoud van natuurgebieden noodzakelijk; 
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- sociale contacten en acceptatie, deze kunnen in gevaar komen bij gedwongen verhuizing 
naar de stad door exportlandbouw en bouw van waterdammen voor irrigatieprojecten; 

- fysieke veiligheid, komt in gevaar bij oorlogen om bijvoorbeeld natuurlijk hulpbronnen, en 
bij milieurampen. 

In mijn onderzoek neem ik al deze aspecten mee, de nadruk zal echter liggen bij water, voedsel, 
een schone leefomgeving, sociale contacten en acceptatie, en fysieke veiligheid. 
De voorziening van basisbehoeftes gaat dus veel verder dan de gangbare eendimensionale 
monetaire benadering van een gemiddeld inkomen per hoofd van de bevolking. Deze miskent 
namelijk de toegang tot collectieve goederen en diensten. ‘Het United Nations Development 
Program (UNDP) hanteert wel zo’n meerdimensionale benadering en gaat uit van fundamentele 
basisvoorzieningen die met individueel inkomen of collectieve voorzieningen te bevredigen 
zijn, zoals gezondheidszorg, onderwijs, water en drainering. Daarmee vat het armoede niet als 
puur economische grootheid op en vestigt het de aandacht op de sociale en politieke dimensie 
van armoede.’ (Robert Went in Onze Wereld, juli/aug. 2002, p.63) 
 
• Landbouwproducten 
Definitie: producten die worden voortgebracht via de traditionele of moderne landbouw, en die 
nog geen of weinig bewerkingen hebben ondergaan. In paragraaf 3.5 ga ik dieper in op de 
specifieke kenmerken van landbouwproducten, waardoor zij niet te vergelijken zijn met 
industriële producten en dus overheidsingrijpen noodzakelijk maken.  
 
• Liberalisering 
Definitie: Het verwijderen van handelsbelemmeringen, tussen landen of handelsblokken. In 
paragraaf 3.4 ga ik in op de achterliggende wereldvisie, in paragraaf 3.5 ga ik specifieker in op 
de liberalisering van de handel in landbouwproducten. 
 
3.4 Relevante theorieën 
 
Ik behandel verschillende theorieën om de achterliggende wereldvisie van liberalisering te 
achterhalen, bij de analyse van liberalisering en protectie in de (landbouw)praktijk, en bij het 
opstellen van de aanbevelingen. De theorieën die ik behandel zijn onder te verdelen in: 
- het neoliberalisme, en de economische handelstheorieën die als voorloper hiervan te 

beschouwen zijn; 
- de theorie in de praktijk: voorwaarden van de vrije-markttheorie, redenen voor - en 

vormen van protectie, en een ontwikkelingstheorie die valt binnen de dominante westerse 
modernisering, met interne en externe barrières die deze ontwikkeling kunnen belemmeren; 

- alternatieven: de zelfvoorzienende economie in plaats van de markteconomie, een synthese 
van eco-socialisme en eco-anarchisme, lokalisering in plaats van globalisering en 
holistische kijk op de maatschappij in plaats van het reductionisme binnen de westerse 
maatschappij. 

 
In paragraaf 3.5 zal worden geanalyseerd of deze theorieën ook kunnen worden toegepast in de 
praktijk van productie van - en handel in landbouwproducten.  
 
3.4.1 Het neoliberalisme en achterliggende economische handelstheorieën 
- Omdat een omslag in de huidige dominante wereldvisie waarschijnlijk vooraf moet gaan 

aan de drastische politieke, economische en sociale veranderingen, die een duurzame 
ontwikkeling (wel) mogelijk maken, hecht ik veel belang in de oorsprong van - en de 
theorieën achter deze achterliggende wereldvisie.  

Het neoliberalisme komt voort uit het (klassieke) liberalisme, een politieke stroming die werd 
vormgegeven door o.a. John Stuart Mill, Robert Nozick, J. Rawls, maar vooral Adam Smith. 
Hierbij werd vooral de vrijheid bij het individu gelegd, dat hierbij zo min mogelijk moest 
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worden gehinderd door de staat. Volgens Smith leidt het nastreven van elk individu van zijn 
eigen doeleinden, tot de vergroting van het gemeenschappelijk goed. Dus vrijheid leidt dan tot 
het hoogste persoonlijke en maatschappelijke goed. Het marktmechanisme is hierbij essentieel, 
omdat alle mensen als nutsmaximalisatoren via de markt en concurrentie, zullen zorgen voor 
een evenwicht tussen vraag en aanbod (via de ‘onzichtbare hand’). Dit mechanisme werkt 
binnen en tussen landen. De overheid dient niet langer de prijs en de hoeveelheid productie te 
reguleren, maar juist de werking van de markt te bevorderen. Taak van de overheid is 
wetgeving, veiligheid, het voorkomen van uitbuiting, de voorziening van publieke goederen en 
diensten, en een bescherming van de markt tegen oneerlijke concurrentie. Bij de hierna 
volgende bespreking van de economische handelstheorieën kom ik hier op terug. Daarna kom 
ik terug op het huidige neoliberalisme, dat in tegenstelling tot Smith minder problemen heeft 
met het nastreven van zuiver eigenbelang, en ook de voorziening van publieke goederen en 
diensten zoveel mogelijk wil privatiseren. 
 
1. De economische handelstheorieën 
Relevantie 
De economische handelstheorieën zijn belangrijk omdat deze mede de huidige internationale 
economische verhoudingen helpen verklaren, en eventueel aangrijpingspunten bieden voor 
alternatieven. Zo is het goed om nog eens te achterhalen waarom vrijhandel in beginsel goed 
zou moeten zijn voor de deelnemende landen. De eerste handelstheorieën stammen echter uit 
een tijd dat bijvoorbeeld het milieuprobleem nog niet was ‘uitgevonden’ en kapitaal vooral 
binnen de landsgrenzen bleef. Deze vrijhandelsgedachte wordt echter nog steeds toegepast 
binnen de internationale economie en gedoceerd aan de reguliere economiestudenten.  
De handelstheorieën zijn onder te verdelen in klassieke handelstheorieën (van Adam Smith, 
David Ricardo, en Heckscher-Ohlin-Samuelson-model) en moderne handelstheorieën (interne 
en externe schaalvoordelen). (Jager et al 1996, p.67-87);  
 
In de 18e eeuw overheerste in Europa het Mercantilisme; dit ging er van uit dat internationale 
handel een zero sum game is. Een voordeel dat het ene land aan internationale handel ontleent, 
betekent een even groot nadeel voor een ander land. (Jager, p.67) 
Deze theorie paste ook binnen het koloniale systeem waarbinnen veel koloniën tot in de 19e en 
soms zelfs 20e eeuw vooral werden gezien als wingewesten voor primaire materialen. De 
koloniale bezetters die zich vooral aan de kust gevestigd hadden, waren hierbij minder 
geïnteresseerd in de ontwikkeling van (de binnenlanden van) deze koloniën. Ook in de 20e en 
21e eeuw komt deze zero sum game naar mijn mening nog voor. Nu zijn het echter de 
schuldenlasten van ontwikkelingslanden en het hierop volgend beleid van de Wereldbank en 
IMF, die er voor zorgen dat ontwikkelingslanden sterk afhankelijk zijn van de verkoop van 
enkele primaire grondstoffen, en hun industrialisatie niet van de grond komt. (Zie ook 
Hoofdstuk 4) 
Aan het eind van de 18e en begin van de 19e eeuw werden er verschillende nieuwe 
handelstheorieën ontwikkeld door onder andere Adam Smith en David Ricardo. Hun 
uitgangspunt was dat door internationale handel beide landen profiteren via een positive sum 
game. Smith benadrukte vooral dat vrije internationale handel, dus zonder overheidsingrijpen, 
de mogelijkheid creëert van een optimale internationale arbeidsverdeling. Elk land zou zich 
moeten specialiseren in het product waarin het over een absoluut kosten- en dus prijsvoordeel 
beschikt ten opzichte van zijn handelspartner. Door handel profiteren dan beide landen van de 
laagste kosten. Ook kunnen zo nationale monopolieposities worden doorbroken, waardoor 
gezonde concurrentieverhoudingen ontstaan. Tenslotte zouden overschotten aan arbeid 
vanwege verborgen werkloosheid of niet geëxploiteerde bodemschatten door nieuwe 
afzetkansen op de internationale markt kunnen worden geactiveerd. (Jager, p.68)  
Sceptici wezen er op dat inderdaad bepaalde landen zouden profiteren, maar dat de 
ontwikkeling in andere landen (vooral in landen met een lagere economische ontwikkeling) 
door internationale concurrentie in de kiem gesmoord zou kunnen worden. Een tweede bezwaar 
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was dat hoewel een land in totaliteit zou kunnen profiteren, dit niet hoefde te betekenen dat 
iedereen er in deze landen op vooruit zou gaan. ‘Men was dan ook bang dat in de praktijk vrije 
internationale handel sommige groepen binnen een land zou bevoordelen, maar andere zou 
schaden.’ (Jager, p.69) Vele onderzoeken tonen inderdaad aan dat de ongelijkheid binnen en 
tussen landen toeneemt als gevolg van de huidige globalisering. (Went, 2002, p.62-67) 
Ricardo ontwikkelde het comparatieve-kostenmodel dat inhoudt dat hoewel landen een 
verschillende arbeidsproductiviteit (arbeidsuren ingezet per product) en loonkosten-
ontwikkeling hebben, men toch kan profiteren van internationale handel. Als de loonkosten 
maar corresponderen met de lage productiviteit. Hij kwam hiermee tegemoet aan het eerste 
bezwaar, het tweede bezwaar kon hij echter niet voldoende weerleggen. (Jager, p.69-74) 
Heckscher, Ohlin en Samuelson tenslotte verfijnden een eeuw later, het comparatieve-
kostenmodel, door naast de factor arbeid ook de factor kapitaal in het model toe te voegen. 
Door internationale handel ontstaat er een evenwicht tussen landen die veel kapitaal en weinig 
arbeid hebben, en landen met veel arbeid en weinig kapitaal. Beide landen profiteren wederom. 
(Jager, p.74-78) 
Ook hierop kwamen bezwaren omdat landen met veel kapitaal toch kapitaalintensieve 
producten bleken te importeren, omdat zij deze bijvoorbeeld niet in eigen land beschikbaar 
hadden zoals primaire grondstoffen. Ook exporteerden zij arbeidsintensieve producten. Ook is 
bijvoorbeeld de landbouw in bepaalde landen veel kapitaalintensiever dan in andere landen. Er 
is dan sprake van factoromkering. Tenslotte bleek er vooral intensieve handel te bestaan tussen 
landen met gelijksoortige aanbodstructuren van arbeid en kapitaal zoals in Europa, en niet 
tussen Noord en Zuid waar tussen de aanbodkarakteristieken sterk verschillen. (Jager, p.77-78) 
Als antwoord hierop werden de moderne handelstheorieën ontwikkeld. Deze richten zich 
meer op schaalvoordelen van bedrijven, als verklaring voor internationale handel. Interne 
schaalvoordelen treden op als door uitbreiding van de productieomvang (via specialisatie), de 
kosten per product dalen. Externe schaalvoordelen treden op als er op een bepaalde 
bedrijfslocatie zich omringende bedrijven vestigen, waardoor bijvoorbeeld de kosten voor 
scholing, infrastructuur en toelevering dalen.  
Een modern probleem met de traditionele handelstheorieën was ook het ontstaan van 
monopolies (één aanbieder) en oligopolies (een klein aantal aanbieders). Hierdoor was er geen 
sprake meer van volledige mededinging, omdat deze producenten een grote invloed hadden op 
de prijs. Door het vormen van formele kartels of informele samenwerking (via prijsleiderschap, 
open-prijssystemen, marktinformatiesystemen, marktverdelingsafspraken) tussen oligopolisten 
kan deze invloed nog versterkt worden. ‘Vaak zijn kartels verboden, maar met name in het 
geval van informele samenwerking ligt het met de bewijslast zeer moeilijk.’ (Jager, p.79-86)  
De nadruk van de verklaring voor (succes in) internationale handel kwam zo steeds meer te 
liggen op ondernemingsspecifieke factoren (de moderne handelstheorieën, schaalvoordelen, 
technologische voorsprong) in plaats van locatiespecifieke factoren (de traditionele theorieën). 
Porter toonde echter aan dat ook nationale omstandigheden als beschikbaarheid en kwaliteit van 
productiefactoren, de binnenlandse vraag en aanverwante en concurrerende bedrijven, van 
invloed zijn. (Jager, p.86-87) In paragraaf 3.5 zal blijken welke theorieën in de productie en 
handel van landbouwproducten het meeste toepasbaar zijn.   
 
2. Het neoliberalisme  
Relevantie: 
Ik behandel het neoliberalisme omdat deze wereldvisie momenteel overheersend is binnen het 
westen, en mede door de huidige mondiale machtsrelaties wordt uitgedragen over andere delen 
van de wereld. Naar mijn mening is het neoliberalisme hierdoor de nieuwe ‘wereldreligie’ 
geworden, die alle andere religies en ideologieën en hun waardevolle normen en waarden in 
min of meerdere mate heeft verdrongen of dit dreigt te doen binnen de komende decennia. 
Het neoliberalisme ontstond in de jaren ’70 en ’80 van de vorige eeuw en was een vervolg op 
het hieraan voorafgaande monetarisme. Het neoliberalisme werd eerst vooral toegepast door 
Reagan in de VS en Thatcher in Groot-Brittanië, maar verspreidde zich later over de meeste 



 27

westerse landen in meer of mindere mate. Door schuldenlasten en hierop volgend beleid van 
IMF en Wereldbank, kregen ook ontwikkelingslanden steeds meer ‘gedwongen’ met dit beleid 
te maken. (zie ook Hoofdstuk 4) Door de overheersende en geaccepteerde invloed van het 
neoliberalisme is ook mede te verklaren waarom er nu binnen de WTO gestreefd wordt om de 
handel in landbouwproducten te liberaliseren, en waarom er zo weinig tegenstand is hiertegen 
vanuit de gangbare politiek, (nationale en lokale) bedrijfsleven, wetenschap, media en civil 
society.  
 
Het neoliberalisme kan gekenmerkt worden door: 
- nationale en internationale competitie via de markt als motor van de economie, deze markt 

zorgt voor de efficiënste allocatie van schaarse hulpbronnen; 
- de economie dient te blijven groeien, er moeten dus steeds nieuwe markten worden 

gecreëerd; 
- door technologische innovatie dient de arbeidsproductiviteit te groeien om de kosten per 

eenheid product te verlagen (efficiëntere productie), om zodoende te kunnen blijven 
concurreren met andere landen; 

- bedrijven zijn winstmaximalisators, en individuen zijn nutsmaximalisators met oneindige 
behoeftes; 

- een drang tot deregulering (het verminderen) van overheidswetgeving, hier onder vallen ook 
milieu- en arbeidsomstandighedenwetgeving;  

- overheidsbestedingen en -ingrijpen kunnen beperkt worden tot de beveiliging van inwoners 
en privé-eigendommen, defensie, en het mogelijk maken van een goede marktwerking en 
het creëren van een gunstig investeringsklimaat voor bedrijven op lokaal, provinciaal of 
nationaal niveau. ( Zehle, 2002) De overheid treedt dus vooral op facilitator van de markt.  

- een drang tot privatisering van overheidsbedrijven zodat deze in privé-bezit komen en de 
voorheen publieke dienstverlening volgens de theorie op de efficiëntste manier plaats kan 
vinden; 

- een drang tot liberalisering waardoor (inter)nationale overheidswetgeving niet meer als 
handelsbelemmering kan optreden (voor het bedrijfsleven) en de welvaartseffecten het 
hoogst zijn, dit hangt samen met de handelstheorie dat beide landen profiteren van 
internationale handel; 

- geen onderscheid tussen goederen, landbouwproducten kunnen hetzelfde worden behandeld 
als industriële producten; 

- een sterke internationale beheersing van wisselkoersen en renteniveaus; 
- het gebruik van economische modellen en kengetallen als het BNP om ontwikkeling van 

een land of regio te bepalen;  
- een drang tot vercommercialisering van alle producten en diensten; 
- culturele en sociaal psychologische factoren als gemeenschapszin en sociale acceptatie 

buiten consumptie om, spelen geen rol; 
- geen onderscheid in lokaalspecifieke factoren als mate van economische en sociale 

ontwikkeling, cultuur en historie; het neoliberalisme is universeel toepasbaar. 
 
De markt en het bedrijfsleven gaan dus steeds meer taken van de overheid overnemen binnen 
deze neoliberale stroming. De overheid wordt vooral faciliterend voor het bedrijfsleven en 
consumenten met voldoende koopkracht. Alleen deze consumenten krijgen een plaats in dit 
systeem. (o.a. Cypher en Dietz, 1997, p.205 - Mol, 2001, p.7- McMurtry, 2001 (zie bijlage 4) -  
Hines, 2000, p.6 - Morgan, 2002) 
 
De relatie tussen neoliberalisme en globalisering 
Er is nu een debat gaande waarin er veel protest is tegen de huidige globalisering. Volgens Mol 
(2001) treedt er hierbij een verwarring op tussen de termen ‘globalisering’ (dat hij als een 
bestaand proces beschouwt met vele facetten, en zowel negatieve als positieve gevolgen), en de 
overheersende ééndimensionale neoliberale economische globalisering. Hij onderkent dat 
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protest tegen deze kant van de huidige globalisering wel gerechtvaardigd is, maar tegen het 
proces van globalisering op zich is protest minder zinvol. Hierbij speelt volgens Mol de 
discussie in de literatuur een rol, of er al dan niet sprake is van een nieuwe fase in de 
geschiedenis door de huidige ‘globalisering’. Een onderdeel van deze discussie is of de rol van 
de natiestaat nog voldoende groot is om een tegenwicht te kunnen bieden tegenover de door de 
toepassing van het neoliberalisme op alle beleidsterreinen, toegenomen macht van het 
multinationale bedrijfsleven.  
Door het neoliberalisme los te zien van globalisering komen er meerdere oplossingsrichtingen 
beschikbaar voor inherente problemen. Namelijk niet alleen strategieën die traditioneel gebruikt 
worden om neoliberaal beleid tegen te gaan, zoals versterking van de natiestaat, een 
toenemende nationale controle op handel en investeringen, en het voorkomen van overname 
van publieke dienstverlening door het bedrijfsleven. Maar ook alternatieven als het ontwikkelen 
van democratische ‘global governance’ en het vormen van een ‘global civil society’, die de 
ongecontroleerde mondiale concurrentie en neoliberalisme kunnen bestrijden, komen dan in 
beeld. Mol schept, in tegenstelling tot vele andere auteurs, een positiever beeld van de 
mogelijkheden om via globalisering tegemoet te komen aan milieuproblemen. Vooral het 
toepassen van het proces van ecologische modernisering ziet hij als oplossing. (Mol, 2001, p.2-
15). In paragraaf 3.4.3 zal ik hier verder op ingaan bij alternatieven voor het neoliberalisme.  
In paragraaf 3.6 behandel ik verschillende visies op de liberalisering van de handel in 
landbouwproducten, hierbij komen ook weer de voor- en tegenargumenten voor het 
neoliberalisme aan de orde, maar dan toegespitst op met name de productie van – en handel in 
landbouwproducten. 
 
3.4.2 De theorie in de praktijk gebracht 
In de vorige paragraaf ben ik ingegaan op de achtergronden van het neoliberalisme en de 
gevolgen voor het politieke, economische en handelsbeleid dat nationaal en internationaal 
wordt toegepast. In deze paragraaf ga ik specifieker hierop in via de volgende theorieën: 
- de theorie van een vrije markt: onder welke voorwaarden is hier sprake van (Perman, 1999); 
- protectionisme en handelsverstoring (Jager et al., 1996, pag. 126-156) 
- een ontwikkelingstheorie en interne en externe barrières voor ontwikkeling (Cypher en 

Dietz, 1997, p.14-19) 
 
1. De voorwaarden van een vrije markt 
Deze voorwaarden zijn zo van belang, omdat ik hiermee kan checken of de vrije markt theorie 
in het algemeen, en binnen de landbouwsector in het bijzonder wordt cq. kan worden toegepast. 
Deze controle zal ik vooral doen in paragraaf 3.5, en in Hoofdstuk 7 binnen de conclusies, 
nadat ik de onderzoeksresultaten heb geanalyseerd. 
 
Om een efficiënte allocatie van hulpbronnen mogelijk te maken binnen een vrije markt, moet 
deze voldoen aan de volgende institutionele arrangementen (Perman et al., 1999, p. 128): 
1. Er moeten markten bestaan voor alle goederen en diensten die verhandeld worden. 
2. Alle markten moeten voldoen aan het principe van perfecte en volledige concurrentie. 
3. Er bestaan geen externaliteiten; alle kosten moeten dus in de verkoopprijs worden 

meegenomen. 
4. Alle goederen en diensten zijn private goederen, er bestaan dus geen publieke goederen. 
5. Alle eigendomsrechten zijn toegewezen aan personen of organisaties. 
6. Alle marktpartijen hebben de beschikking over volledige informatie. 
7. Alle bedrijven zijn winstmaximalisators en alle personen zijn nutsmaximalisators. 
8. De gemiddelde kosten nemen op de lange termijn niet af. 
9. De transactiekosten (de bijkomende kosten die gepaard gaan met handel tussen aanbieder en 

vrager) zijn nul. 
10. Alle relevante functies zijn bolvormig weer te geven in een grafiek (convexity conditions). 
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Als niet aan al deze voorwaarden is voldaan is er sprake van marktfalen. Het is echter mogelijk 
dat de overheid door maatregelen te nemen, kan voorkomen dat marktfalen optreedt. Van 
marktfalen is sprake als de prijsvorming op de markt niet goed het onderliggende kostenpatroon 
weerspiegelt. In dat geval reageren vraag en aanbod op het verkeerde signaal waardoor er te 
veel of juist te weinig wordt afgezet. Maatschappelijk gezien kan hierdoor welvaartsverlies 
optreden. (Jager et al., 1996, p.133) 
Bij milieugoederen is al snel sprake van marktfalen omdat deze over het algemeen publieke 
goederen betreffen. Ook wordt een groot gedeelte van de milieukosten met name voor wat 
betreft uitputting en vervuiling, niet meegenomen in de kostprijs.  
 
2. Protectionisme en handelsverstoring 
Hoewel uit de handelstheorieën volgt dat internationale handel goed is voor beide deelnemende 
landen, is er in de huidige mondiale verhoudingen sprake van veel protectionisme. Dit heeft ook 
te maken met het marktfalen dat ik zojuist besprak, en waardoor dus overheidsingrijpen 
theoretisch gerechtvaardigd kan worden. Door middel van protectionisme kan de welvaart van 
een land soms verhoogd worden, indien er sprake is van marktfalen. Ook door toepassing van 
de theorie van het ‘optimale tarief’ is protectionisme theoretisch gerechtvaardigd. Dit betekent 
dat een land door het heffen van een importtarief, andere landen kan dwingen tot 
prijsconcessies, waardoor het land bij een tariefhoogte en bij afwezigheid van buitenlandse 
tegenmaatregelen zijn welvaart maximaal kan vergroten. (Jager et al., 1996, p.133)  
Bij protectionisme of handelsbescherming, schermen landen of handelsblokken zoals de EU, 
hun grenzen dus af tegen import van buiten. Ook kan de handel juist worden gestimuleerd, 
waarbij het eigen bedrijfsleven wordt gesteund ten opzichte van buitenlandse bedrijven. Vooral 
bij de landbouw wordt protectie toegepast, omdat zal blijken in §3.5 dat deze producten niet 
zijn te vergelijken met ‘normale’ producten.  
 
Protectie en handelsverstoring worden op verschillende manieren en om verschillende redenen 
toegepast (Jager et al., 1996, p.131-132) : 
- Het beperken van handel om de eigen werkgelegenheid te beschermen in een bepaalde 

economische sector. Door import vanuit het buitenland met een importtarief te belasten kan 
voorkomen worden dat eigen bedrijven worden weggeconcurreerd. Een voorbeeld zijn de 
importheffingen op buitenlands staal die president Bush van de VS in maart 2002 instelde, 
om de eigen inefficiënte staalindustrie te beschermen. Naast importheffingen zorgen ook 
exportheffingen voor de beperking van handel. 

- Het stimuleren van handel. Door het geven van exportsubsidies kunnen exporterende landen 
de producten onder de eigen kostprijs afzetten in andere landen. Dit kan alleen maar als de 
producenten in dit exporterende land een subsidie krijgen om het verschil tussen 
verkoopprijs en kostprijs (plus winst) te overbruggen. Een voorbeeld zijn de exportsubsidies 
die de EU verleent op bepaalde agrarische producten, waardoor kleine boeren in 
ontwikkelingslanden worden weggeconcurreerd. Andere voorbeelden zijn soepele 
exportkrediet- of exportkredietverzekeringsvoorwaarden in de westerse wereld. En ook 
inkomenstoeslagen gekoppeld aan een lage prijs dienen als stimulering van de export. Deze 
worden binnen de landbouw vooral door de EU en de VS gebruikt (zie Hoofdstuk 6). 

- Vrijwillige exportbeperkingen en importquota, dit zijn niet-marktconforme instrumenten in 
tegenstelling tot de zojuist genoemde marktconforme instrumenten. Bij een vrijwillige 
exportbeperking beperkt een exporterend land zijn export waardoor de betreffende 
economische sector in het importerende land beschermd wordt. Dit komt vaak onder druk 
van het importerende land tot stand, eventueel in ruil voor andere maatregelen. 
Vergelijkbaar hiermee zijn importquota die worden ingesteld door het importerende land. 

- Behalve overheden kunnen bedrijven ook besluiten tot handelsbescherming, bijvoorbeeld 
via het vormen van kartels wordt de onderlinge concurrentie en internationale handel 
beperkt.  
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- Bij het optreden van externe effecten is er sprake van marktfalen. Bij positieve externe 
effecten treden er bijvoorbeeld door de vestiging van een bedrijf positieve effecten op voor 
de omgeving zoals een verbeterd vestigingsklimaat en door het bedrijf aangelegde 
infrastructuur, waarvoor het bedrijf niet direct betaald krijgt. De overheid kan dit 
compenseren door subsidies te verstrekken. Als er geen geld is voor deze subsidies zoals in 
ontwikkelingslanden kan de overheid beginnende bedrijven steunen via 
protectiemaatregelen aan de grens. Negatieve externe effecten, zoals milieuschade kan de 
overheid compenseren via het opleggen van heffingen. (Jager et al., 1996, p.150-151) 

- Andere verschijningsvormen zijn: 
- Het plaatsen door de overheid van orders bij het eigen nationale bedrijven; 
- Het geven van ontwikkelingshulp die gebonden is aan nationale aanbesteding; 
- Het ten onrechte aanscherpen van eisen aan de invoer zoals douaneformaliteiten, 

milieunormering, gezondheidseisen, dierenwelzijnseisen of productkenmerken. Dit 
argument werd bijvoorbeeld veel gebruikt door oud-minister Herfkens; zij beschuldigde 
de Europese ‘landbouw’ van het stellen van oneigenlijk gebruikt van genoemde eisen, 
om hun eigen boeren te beschermen tegen concurrentie vanuit ontwikkelingslanden. 

 
Als gevolg van handelsbeschermende maatregelen treden er welvaartseffecten op. Die kunnen 
positief of negatief uitpakken voor producenten, consumenten en/of de overheid. Een 
importheffing bijvoorbeeld levert geld op voor de overheid en het eigen bedrijfsleven, terwijl 
het de eigen consumenten benadeelt omdat zij een hogere prijs moeten betalen. Exportsubsidies 
leveren voordelen op aan de binnenlandse producenten, maar kosten de overheid geld, terwijl 
buitenlandse consumenten ook voordeel krijgen door een lagere prijs voor hun goederen.  
Bij iedere handelsbeschermende maatregel is volgens de theorie en grafieken, te berekenen of 
dit een positief of negatief effect heeft op de totale welvaart, door de negatieve en positieve 
effecten voor deze drie sectoren op te tellen en af te trekken. In de empirie zal blijken of deze 
theorieën ook werkelijk werken in de praktijk. Zo leidt bijvoorbeeld het verlagen van 
prijsondersteuning en importheffingen niet altijd tot lagere prijzen voor de consumenten, 
wanneer verwerkende industrie en detailhandel bij grote concentratie in deze sectoren, deze 
lagere prijs niet doorberekenen. 
Protectie heeft volgens de traditionele handelstheorieën (zie §3.4.1) alleen positieve effecten 
indien een land groot genoeg is om de wereldmarktsituatie en dus de ruilvoet te kunnen 
beïnvloeden (via invoer- of uitvoertarieven, niet via exportsubsidies). Ook als er sprake is van 
binnenlands marktfalen moet de overheid via in eerste instantie belastingen (bij b.v. 
milieudegradatie) of subsidies (bij b.v. opkomende industrieën), en als second best via 
protectie, de negatieve respectievelijk positieve externe effecten compenseren. Een voorwaarde 
is dat er geen vergeldende maatregelen optreden vanuit het buitenland. (Jager et al., 1996, pag. 
133-150) 
Volgens de moderne handelstheorieën (zie §3.4.1) is protectie gerechtvaardigd als hiermee 
bepaalde voor de economie en de internationale concurrentiepositie, strategische sectoren 
beschermd kunnen worden. Dit zijn sectoren die van wezenlijk belang geacht worden voor 
werkgelegenheid, toegevoegde waarde, hoogwaardige technologie, defensie, toekomstig 
verwacht groeipotentieel of positieve externe effecten. Hierdoor kunnen er dus externe 
schaalvoordelen optreden. Ook als onderdeel van het internationale onderhandelingsspel tussen 
landen en ondernemingen, kan er sprake zijn diverse tactieken en strategieën, waaronder 
protectie. Strategisch handelsgedrag en schaalvoordelen kunnen ook voortkomen uit 
binnenlands marktfalen (geen volledige concurrentie).  (Jager et al., 1996, pag. 155-156) 
 
3. Een ontwikkelingstheorie en interne en externe barrières voor ontwikkeling 
Relevantie: 
Ik behandel deze ontwikkelingstheorie in dit theoretisch hoofdstuk omdat dit een kader biedt 
voor de onderwerpen die ik behandel in Hoofdstuk 6. Hoewel ik me in mijn scriptie vooral zal 
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richten op externe barrières voor ontwikkeling, is het noodzakelijk ook deze interne barrières 
voor ontwikkeling te benoemen.  
 
Volgens diverse ontwikkelingseconomen en economische historici (die niet met naam genoemd 
worden) bestaat een succesvol verlopend ontwikkelingsproces van een land uit de volgende 
onderdelen (Cypher en Dietz, 1997, p.14-17): 
1. Industrialisatie; dit leidt tot economische groei. Lonen stijgen binnen de industrie als de 

productiviteit stijgt door verbetering van de technologie. Ook stijgt de urbane bevolking in 
vergelijking met de rurale bevolking. 

2. Een afnemende rol van de landbouw; dit hangt samen met een toenemende rol van de 
industrie in de economie. Ook stijgt de productiviteit in de landbouw op termijn. 

3. Veranderende handelspatronen; onbewerkte primaire producten uit de landbouw, bosbouw 
en mijnbouw worden steeds meer vervangen door bewerkte en industriële producten. 

4. Een toename van menselijk kapitaal en gebruik hiervan; dit hangt samen met toenemend 
onderwijs en het leren door ervaring tijdens de arbeid. Door de noodzakelijke tegelijkertijd 
optredende uitbreiding van het fysieke kapitaal en de technologie, stijgt de productiviteit per 
werknemer. Hierdoor stijgen de lonen en worden arbeidsomstandigheden minder zwaar.  

5. Institutionele verandering; het ontstaan van nieuwe organisaties als banken, beurzen, 
verzekeringsmaatschappijen, de staat die private initiatieven ondersteunt, de fysieke 
infrastructuur (wegen, havens, communicatie, elektriciteit, water en energie) wordt 
verbeterd. Ook moet de staat zorgen voor handhaving van haar wetgeving en het definiëren 
en beschermen van private eigendomsrechten. Bedrijven moeten steeds meer kunnen 
functioneren binnen een concurrerende en open omgeving, en gaan zich vooral richten op 
winstmaximalisatie. Samenwoningsverbanden veranderen van de ‘extended family’ naar 
kerngezinnen. Dit ontwikkelingsproces heeft ook culturele en religieuze gevolgen. 

 
Uit deze genoemde onderdelen van een succesvol ontwikkelingsproces, blijkt een positieve 
visie op modernisering. Binnen dit gangbare denken, wordt naar mijn mening te weinig 
rekening gehouden met de natuurlijke leefomgeving en het milieu, en waardevolle traditionele 
kennissystemen en culturen. Het gaat er teveel vanuit dat modernisering van een samenleving 
iedereen voordelen oplevert. Ook is de opvatting dat een succesvol land ervoor zorgt dat de 
boerenbevolking naar de stad verdwijnt. Dit leidt in de praktijk tot overheidsbeslissingen die 
vaak uitgaande van een wat ‘achterlijke’ en niet-ontwikkelde boerenbevolking, deze achterstelt 
ten opzichte van de urbane bevolking. Hierdoor zijn bijvoorbeeld lage voedselprijzen voor de 
mensen in de stad belangrijker dan het overleven van de boerenbevolking die een 
kostendekkende prijs nodig heeft. Dit proces speelt niet alleen in ontwikkelingslanden, maar 
ook nu nog in de ontwikkelde wereld. 
Het valt echter niet te ontkennen dat als ontwikkelingslanden zich wat meer op bewerkte en 
industriële producten zouden (kunnen) richten (door ander internationaal beleid, zie hierna), en 
het onderwijs beter ontwikkeld zou worden dit hun economische ontwikkeling ten goede zou 
komen. Ook bijvoorbeeld inheemse volkeren zouden hier een rol in kunnen spelen, als zij maar 
de mogelijkheid krijgen de ontwikkeling in hun eigen tempo door te maken. Zoals zal blijken 
uit Hoofdstuk 4, 5 en 6 zijn er echter diverse factoren die een dergelijk ontwikkelingsproces in 
de weg staan. Volgens Cypher en Dietz (1997, p.17-19) zijn de volgende interne en externe 
barrières te onderscheiden:  
 
Potentiële interne barrières voor ontwikkeling: 
- ongelijkheden in de bestaande verdeling van inkomen en welvaart, inclusief grondbezit; 
- het niveau van ontwikkeling van de fysieke infrastructuur; 
- de rol en het niveau van kredietverschaffers, beurzen en financiële markten; 
- een onderontwikkeld en ineffectief onderwijssysteem; 
- heersende normen en waarden, inclusief religie, visies op economie, de rol van de vrouw en 

de rol van etnische minderheden; 
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- de  beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen; 
- de rol van de overheid en staat, inclusief politieke vrijheden, de mate van democratie, het 

niveau van eigendomsrechten en het rechterlijk systeem; 
- het niveau en relevantie van corruptie en patronage en de invloed hiervan op het 

overheidsbeleid en het economisch gedrag van burgers en bedrijven; 
- de aanwezigheid van marktfalen, waardoor deze niet volledig worden doorgerekend naar de 

actoren op de markt. Hierdoor treedt een verstoring op van de verdeling van schaarse 
hulpbronnen, beslissingen in de productie, bestedingspatronen etc..  

 
 Potentiële externe barrières voor ontwikkeling: 
- multinationale en transnationale ondernemingen; 
- de internationale arbeidsverdeling en heersende internationale handelspatronen, inclusief de 

verhouding tussen primaire en industriële producten, het effect van WTO-onderhandelingen 
en regionale handelsblokken als EU en NAFTA; 

- het functioneren van internationale financiële instellingen, zoals commerciële banken, het 
IMF en de Wereldbank; 

- de invloed van de geopolitieke en strategische belangen van grote economische machten ten 
opzichte van economisch zwakkere en kleinere landen; 

- het economisch beleid van meer ontwikkelde landen ten opzichte van het mondiale 
economische systeem, zoals rentetarieven, en tarifaire en non-tarifaire 
handelsbelemmeringen. 

 
Per land is er sprake van andere interne of externe barrières, maar elk land heeft hier mee te 
maken. Momenteel hebben vooral ontwikkelingslanden te maken met deze barrières. De 
ontwikkelde landen hebben over het algemeen dit ontwikkelingsproces al doorgemaakt. Zoals 
gezegd kom ik in de Hoofdstukken 4 t/m 6 terug op deze barrières voor ontwikkeling. 
 
3.4.3 Alternatieven 
Relevantie: 
In de westerse wereld is vooral sprake van een combinatie tussen de vrije markt als leidend 
principe, en de overheid die de markt faciliteert en kan ingrijpen in de markt indien het 
maatschappelijk belang geschaad wordt, en die daarnaast bepaalde publieke diensten verricht. 
Hoewel het neoliberalisme (zoals behandeld in §3.4.1) dus al een grote invloed heeft op het 
huidige politieke, economische en financiële beleid, zijn nog niet alle genoemde kenmerken 
ingevoerd. Wel is er een tendens om deze binnen nationaal en internationaal beleid verder in te 
voeren. In de volgende hoofdstukken zal aan de orde komen, hoe dit vooral binnen 
ontwikkelingslanden in zijn werk gaat. 
Bij  een economische groei zoals we die de laatste jaren gekend hebben, hebben we het idee dat 
het goed gaat in de westerse wereld. Op het gebied van duurzaamheid (milieu, toekomstige 
generaties, andere landen en de economie op de lange termijn) zijn we echter niet op de goede 
weg. Dit kan veroorzaakt worden door een verkeerde toepassing van de vrije markt theorie, 
zodat er sprake is van marktfalen. Een oplossing zou dan kunnen zijn om de onvolkomenheden 
binnen de vrije markt bij te sturen via overheidsingrijpen. Ook kan een mogelijkheid zijn om 
alternatieven voor het neoliberalisme te ontwikkelen, waarbij meer recht wordt gedaan aan het 
milieu en het kunnen voorzien in basisbehoeftes. Deze wil ik in deze paragraaf behandelen. 
 
In deze paragraaf behandel ik alternatieven voor het neoliberalisme (3.4.1), de modernisering 
(kwam aan de orde in 3.4.2) en de markteconomie (de basis voor beide vorige paragrafen. Dit 
zijn: 
- alternatieven binnen de markteconomie die tegemoet komen aan de ontwikkelings- en 

milieuproblematiek (Eckersley en Hines);  
- alternatieven voor de markteconomie en de westers georiënteerde wetenschap (Shiva). 
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Tot de alternatieven die ik behandel behoort niet ecologische modernisering, omdat ik critici als 
Shiva, Trainer, Sarkar en Sachs volg in hun redenering, dat ecologische modernisering vooral 
toepasbaar is in industriële landen. (Mol, 2001, p. 65-69) In ontwikkelingslanden vind ik deze 
minder toepasbaar, omdat ik de noordelijke ‘gedwongen toegang’ tot zuidelijke hulpbronnen en 
onze bijdrage aan het broeikaseffect en andere vervuiling, als grootste bijdrage aan 
milieuproblemen van het zuiden zie. De oplossing ligt dan eerder in verminderde productie en 
consumptie in het noorden en dus minder toegang tot deze hulpbronnen, dan in een 
gemoderniseerde en meer milieuvriendelijke toegang tot deze bronnen. Daarnaast richt mijn 
scriptie zich op de landbouw. In de meer geïndustrialiseerde ontwikkelingslanden, zou 
ecologisch modernisering wel een oplossing kunnen bieden.  
 
1. Een synthese van Eco-anarchisme en Eco-socialisme door Robyn Eckersley 
Volgens Robyn Eckersley (1992) ontstonden, door de overheersing van de met het liberalisme 
samenhangende dominantie van de instrumentele rationaliteit (een economie die alleen gericht 
is op het nut voor de mens gecombineerd met een reductionistische wetenschappelijke 
benadering), naast milieuproblemen ook sociale en psychologische problemen als ‘verlies aan 
persoonlijke betrokkenheid of vervreemding (alienation), het samengaan van extreme rijkdom 
en armoede, afhankelijkheid van welvaart, grondonteigening van inheemse culturen, en de groei 
van een internationale stedelijke monocultuur met een bijbehorende reductie van culturele 
diversiteit’.  
Zij maakte een synthese tussen Eco-anarchisme en Eco-socialisme als alternatief.  
Eco-anarchisme kan gekenmerkt worden door het ontbreken van een sterke nationale overheid, 
lokale gedecentraliseerde autonomie, geen dominantie over andere mensen en niet-levende 
wezens, een steun aan grassroot-organisaties en buiten-parlementair werk om groene idealen te 
realiseren, en een consistentie tussen doel en middelen om deze idealen te behalen (p.145). Eco-
socialisme kan gekenmerkt worden door de met het eco-anarchisme gedeelde anti-
kapitalistische visie (vooral tegen de gerichtheid op concurrentie en groei, de ongelijke 
ontwikkeling en de gerichtheid op de korte termijn) en ‘self-management orientation’. Zij zien 
echter wel een grote rol voor de natiestaat in het oplossen van de ecologische crisis, en het 
bereiken van een (mondiale) samenleving waarin meer gelijkheid heerst en de natuur wordt 
beschermd. (p.120-121)  
Haar alternatief (deze synthese) is te kenmerken via de volgende vijf eisen aan een nieuwe 
ecocentrische politiek: 
- ‘een democratisch staatsbestel, (wat onderdeel is van een besluitvormingsstructuur op 

meerdere niveaus, dat het minder machtig maakt dan de huidige nationale staten en meer 
gevoelig voor politieke besluiten door lokale, regionale en internationale democratische 
besluitvormingsorganen); 

- een grotere verdeling van politieke en economische macht zowel tussen als binnen lokale 
gemeenschappen; 

- een grotere verdeling van welvaart zowel tussen als binnen lokale gemeenschappen; 
- een veel grotere range van macro-controle-instrumenten op de activiteiten op de vrije markt; 
- het tot bloei brengen van een ecocentrische bevrijdingscultuur.’ (Eckersley, 1992, p.185) 
 
Dit is een combinatie van verschillende politieke stromingen die zij in haar boek behandelt:  
* Uit het Eco-anarchisme haalt zij haar voorkeur voor kleinschalige activiteiten binnen lokale 
ecocentrische gemeenschappen, deze kunnen als voorbeeld dienen voor de rest van de 
maatschappij en zo de politiek van onderuit beïnvloeden. Roszak (in Eckersley) noemt dit ‘de 
creatieve desintegratie van de industriële samenleving’. (p.182) 
* Uit het Eco-socialisme haalt zij haar voorkeur voor een sterke nationale overheid die moet 
zorgen voor een goede verdeling van inkomens, gezondheid en zorg, onderwijs en welvaart 
tussen gemeenschappen, regio’s en nationale staten, en een verantwoord natuur- en 
milieubeleid dat ook rekening houdt met de niet-menselijke wezens en ecosystemen, en 
toekomstige generaties. Dit zal echter een hele omslag betekenen van de overheersende 
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neoliberale politiek die niet zo zeer gericht is op het ‘creëren van sociale, politieke en 
economische condities voor alle leden van de menselijke familie’. Mensen zonder koopkracht 
en mensen die ten prooi vallen aan de toegenomen ongelijkheid binnen dit systeem, vallen 
namelijk buiten de boot binnen dit systeem.  
* Omdat de ecosocialisten in een dilemma zitten tussen ‘self-managment and participatory 
democracy and their reliance on centralized institutions to carry out far-reaching social and 
economic reforms’, biedt ook het de markt nog aanknopingspunten. De basis zou dan nog 
steeds een markteconomie moeten zijn, omdat via het marktmechanisme en ondernemerschap 
via bedrijven, de productie en handel van een groot aantal producten en diensten op de meest 
efficiënte manier kan plaatsvinden. Echter er moet dan wel een grote controle van de overheid 
op deze markt komen om ‘excessieve concentratie van economische macht te voorkomen, de 
integriteit van ecosystemen en de biodiversiteit te beschermen, en om grotere gelijkheid van 
sociale kansen te bevorderen.’ Afschaffing van de vrije markteconomie zou ook een toename 
van de zwarte markt en een grotere bureaucratische dominantie betekenen. (p.184) 
* Daarnaast zou via het beïnvloeden van het (koop)gedrag van consumenten door 
bewustwording, ook aan de vraagkant wat kunnen worden gedaan aan duurzaamheid. (p. 185) 
Op dit moment worden we door de reclame beïnvloed wat we moeten kopen om sociaal 
geaccepteerd te blijven. Een bewustere consument zou deze situatie mede kunnen helpen 
omkeren. Het bedrijfsleven dat direct in contact staat met de consument, is namelijk gevoelig 
voor de druk vanuit de consumenten en niet-gouvermentele organisaties, het maatschappelijk 
verantwoord ondernemen is hiervan een voorbeeld. Als de maatschappij en de diverse 
overheden de spelregels aangeven, en dus ervoor zorgen dat de werkelijke milieukosten in de 
verkoopprijs worden meegenomen en er bindende regelgeving op gebied van duurzaamheid 
wordt geformuleerd, is het bedrijfsleven in staat de gevraagde producten en diensten op de 
meest efficiënte (vaak ook de minst milieubelastende manier) te leveren. (GG) 
Zij eindigt haar boek met: ‘Het is bij deze alternatieven belangrijk om utopische aspiraties te 
koppelen met analyse en menselijke ervaringen in de praktijk. (..) Nodig zijn idealisten en 
pragmatisten, creativiteit en kritische analyse, kleinschalige activiteiten en 
geïnstitutionaliseerde hulp door de overheid om de lange termijn doelen te halen.’ (p.186) 
In mijn aanbevelingen zal blijken dat ik het in grote lijnen eens ben met haar theorie, waarbij de 
mate van democratie in een land mede bepaalt of de balans binnen een markteconomie meer 
naar eco-socialisme dan wel naar eco-anarchisme zou moeten doorslaan. Hiermee bedoel ik dat 
zolang er nog geen goed werkende parlementaire democratie is met een nationale overheid is 
die de belangen van alle delen van de bevolking vertegenwoordigd, het vooral zaak is dat lokale 
gemeenschappen als inheemse volkeren een bepaalde vorm van autonomie houden om toegang 
te houden tot de eigen hulpbronnen (via eco-anarchisme). Nu vallen deze nog te veel ten prooi 
aan buitenlandse en binnenlandse bedrijven in mijnbouw, bosbouw, fossiele brandstof winning 
en exportlandbouw, doordat de centrale nationale overheid te weinig rekening houdt met de 
negatieve effecten voor de lokale bevolking. De belangen van deze lokale bevolking vallen in 
het niet tegenover de belangen van de regerende elite, die vaak ook van een andere etnische 
afkomst is. In westerse landen met een goed werkende palementaire democratie kan de balans 
meer naar eco-socialisme doorslaan, maar is eco-anarchisme ook nodig om (kleinschalige) 
voorbeelden te tonen van ‘een utopie in de praktijk’. 
 
2. Lokalisering in plaats van globalisering  
Colin Hines, lid van het Internaional Forum on Globalization, (2000, p.viii) maakt een 
uitwerking voor de stimulering van zelfvoorzienende economieën. Hiervoor is het noodzakelijk 
dat het verdiende kapitaal in de eigen regio geïnvesteerd wordt en niet, tegen de traditionele 
handelstheorie in, momenteel over de gehele aarde verspreid wordt op zoek naar het hoogste 
rendement. De producten die in deze regionale economie geproduceerd kunnen worden, moet 
beschermd kunnen worden tegenover importen van goederen en diensten. De regelgeving aan 
het bedrijfsleven moet aan de regionale omstandigheden en wensen zijn aangepast. Er moet 
zodanige ecotaxen worden geheven, dat het milieu beschermd wordt. Mensen moeten ook 
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gestimuleerd worden om deel te nemen aan een democratische politieke en economische 
besluitvorming in de eigen regio. Tenslotte moet de internationale hulp en handel zo hervormd 
worden dat deze worden gebruikt om de lokale economie op te bouwen, in plaats van het 
vergroten van de internationale concurrentiekracht.  
Uit dit boek komt ook de uitspraak: ‘Protect the local, globally’.  
Hij maakt dus een uitwerking van de theorie van Eckersley, door uit te gaan van een sterke 
overheid die internationaal beleid kan meehelpen veranderen, en een verschuiving een gedeelte 
van de democratie naar regionale economieën. 
 
3. Erkenning van het belang van zelfvoorzienende – en natuurlijke economieën  
Vandana Shiva een natuurwetenschapster uit India, en nu onderdeel van de anders-
globaliseringsbeweging, heeft een heel eigen visie ontwikkeld op het Westen. Zij maakt hierbij 
een synthese tussen westerse wetenschap en traditionele culturen en religies. Dit kan zij doen 
door haar op westerse visies gebaseerde studie in India en haar contacten met de plaatselijke 
bevolking in datzelfde land. 
Zij gaat een stap verder dan Eckersley en Hines en heeft fundamentele kritiek op de huidige 
markteconomie. Ze maakt een onderscheid tussen de volgende economieën: (Shiva, 1997, 
p.22): 
1. De economie van de natuurlijke processen; dit is het regeneratievermogen van planten en 

dieren op basis van biodiversiteit, natuurlijke hulpbronnen en de zon. Hier maakt ook de 
landbouw gebruik van. 

2. De zelfvoorzieningseconomie; deze bestaat uit groepen van mensen die kunnen voorzien in 
hun basisbehoeftes vanuit hun natuurlijke omgeving. Wat zij hieruit nemen, komt op korte 
of langere termijn ook weer terug in deze omgeving, zodat sluitende kringlopen ontstaan. 
Natuurlijk is hierbij ook een bepaalde vorm van (ruil)handel mogelijk, deze verloopt echter 
vooral via lokale informele markten. Er wordt hierbij ook geen of minimale administratie 
bijgehouden en belasting afgedragen aan een centrale overheid. Vooral vrouwen en 
kinderen in ontwikkelingslanden en inheemse volkeren zijn in deze economieën werkzaam. 
Vaak wordt deze economie als minderwaardig geclassificeerd door het westen onder andere 
doordat deze niet veel bijdraagt aan het BNP, hoewel er geen honger voorkomt.  

3. De markteconomie; dit betekent in ontwikkelingslanden vaak het kopiëren van het westerse 
ontwikkelingsmodel gebaseerd op economische groei op weg naar de moderniteit en de 
vooruitgang.  

Het westers liberalisme en de daaruit volgende economische modellen hebben alleen oog voor 
de markteconomie die zij geheel cijfermatig kunnen weergeven bijvoorbeeld in de berekening 
van het Bruto Nationaal Product van een land en de economische groei (of achteruitgang) die 
hierop gebaseerd is. Armoede wordt in de markteconomie vooral gemeten op basis van het 
BNP van een geheel land of gedeeld per hoofd van de bevolking, waarbij afzonderlijke 
bevolkingsgroepen vergeten worden en er niet zozeer gekeken wordt naar de voorziening van 
basisbehoeftes van de bevolking. (De Human Development Index op basis van onder andere 
onderwijs en gezondheidszorg, is al een stap in de goede richting overigens.) Zo is het beeld in 
de media dat honger alleen in Afrika voorkomt, hoewel in absolute aantallen gezien 
voedselexporterende landen in Zuid-Azië meer ondervoede mensen als inwoner hebben. Deze 
landen worden echter door verschillende organisaties weer gezien als profiterend van de 
toegenomen wereldhandel, omdat het BNP per hoofd van de bevolking gestegen is. (GG)  
Door de onbekendheid met de andere twee economieën of deze te ontkennen, ‘veroorzaakt 
ontwikkeling milieuvernietiging en bedreigt zij het voortbestaan van de mensheid. Toch blijven 
deze beide negatieve externe effecten van de ontwikkelingsprocessen verborgen. Handel en 
ruilen van goederen en diensten hebben altijd bestaan in menselijke samenlevingen, maar ze 
waren ondergeschikt aan de economieën van de natuur en de bevolking. Door de markt en het 
door mensen gevormde kapitaal als het hoogste organiserende principe voor de samenleving  te 
beschouwen, zijn de twee andere organiserende principes – de ecologie en de 
overlevingseconomie – verwaarloosd en vernietigd, terwijl deze twee toch het leven in de 
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natuur en de samenleving gaande houden en stimuleren.’ (Shiva, 1997 p.50) Shiva stelt dat de 
economie van de natuur en de zelfvoorzieningseconomie systematisch worden vernietigd om de 
markteconomie te laten groeien. (Shiva, 1997, p.22) Zo is de milieuschade (op lange termijn) 
van bijvoorbeeld garnalenkwekerijen en bepaalde vormen van exportlandbouw groter dan de 
opbrengstprijs voor het land of de boeren. 
 
In plaats van dat de natuur de grenzen aangaf van de menselijke consumptie zoals dit eeuwen in 
zijn werk ging, bepalen nu de mondiale machtsverhoudingen en bijvoorbeeld schuldenlasten 
wie wat kan en mag consumeren. Hierbij leggen westerse landen een groot beslag op de 
hulpbronnen in ontwikkelingslanden, die onder andere door deze schuldenlasten, en hierop 
volgend beleid van Wereldbank en IMF gedwongen worden hun hulpbronnen te exploiteren, 
om via exportdeviezen te kunnen voldoen aan rente en aflossingsverplichtingen. (zie.  H. 4) 
‘Het komt steeds neer op het basisprincipe: laat niet toe dat niet-lokale belangen lokale 
grondstoffen of hulpbronnen in handen krijgen. Want voor buitenstaanders is een boom, een 
vallei of een rivier niet meer dan een bron van winst.’ Deze worden dan gezien als 
respectievelijk pulp, groene glooiingen voor golfterreinen en transportwegen. ‘Het holisme van 
de ecologische strijd is juist gelegen in de erkenning van de veelheid en de veelzijdigheid die de 
natuur kenmerkt en de erkenning dat elk aspect nuttig is. We vechten ook vanuit het geloof dat 
mens en natuur niet tegengesteld zijn. En vooral: we zien de natuur als het fundament van elke 
productiviteit.’ (Shiva, 1997, p.16)  
Milieu en natuur worden dan niet langer gezien als een luxeproduct waarvoor je kan zorgen als 
je een voldoende grote economische ontwikkeling hebt doorgemaakt, maar als de voorwaarde 
voor een sociaal en economisch stabiele samenleving op de lange termijn. Bescherming van 
natuur en milieu zijn dan noodzakelijk om te kunnen voorzien in de basisbehoeftes van de 
gehele mensheid op lange termijn, als de basis voor conflictpreventie, en om te voorkomen dat 
er steeds meer oorlogs-, politieke -, economische en milieuvluchtelingen ontstaan. (GG) 
Zij pleit dan ook voor zelfvoorziening, omdat dit impliceert dat de natuur wordt gezien als een 
gemeenschappelijk goed dat beschermd moet worden, in plaats van een hulpbron die zo 
efficiënt mogelijk geëxploiteerd kan worden zonder rekening te houden met toekomstige 
generaties. ‘In de zelfvoorzieningseconomieën van het Zuiden zijn de producenten tegelijkertijd 
de consumenten en de beheerders, maar hun productiviteit wordt ontkend en ze worden 
gereduceerd tot alleen maar consumenten.’ (p.51) 
Zij is ook tegen het huidige concept duurzame ontwikkeling binnen de markteconomie, omdat 
dit volgens haar impliceert dat economische ontwikkeling een voorwaarde is voor het bestrijden 
van de milieucrisis, terwijl deze de milieucrisis juist veroorzaakt heeft. ‘Voortgaande 
economische groei kan niet tot herstel leiden van die gebieden die vernietigd worden om die 
economische groei mogelijk te maken; de natuur krimpt in als het kapitaal groeit.’ (p.51) 
Cypher en Dietz (1997, p.479-480) gaan binnen deze zelfvoorzienende economie verder in op 
de eindige behoeftes van boeren hierbinnen. In tegenstelling tot de meeste westerse 
consumenten en consumenten in steden van ontwikkelingslanden, zijn zij geen consumenten 
met oneindige behoeftes, maar ‘overlevers’. Zij produceren hun eigen voedsel en een surplus 
om te kunnen voorzien in huisvesting, kleding en enkele andere artikelen. Een hogere prijs voor 
hun producten leidt dan eerder tot minder dan meer productie, omdat zij dan eerder aan hun 
behoeftes kunnen voldoen. Dit gaat dus in tegen het principe van de vrije-markt-theorie van de 
mens als consument en nutsmaximalisator.  
 
4. Een ander wetenschappelijke benadering (tegenover het westers reductionisme) 
Shiva is zeer kritisch over schijnbaar objectieve en politiek en sociaal neutrale westerse 
wetenschap die boven de maatschappij staat, vooral omdat de (onderzoeks)agenda maar door 
een kleine elite bepaald wordt. ‘Zo toont de wetenschap een dubbel gezicht: zij biedt 
technologische oplossingen voor sociale en politieke problemen, maar schuift de 
verantwoordelijkheid voor de nieuwe en sociale problemen die zij zelf veroorzaakt, van zich af. 
(p.53) ‘Negentig procent van de officiële kennisproductie kan gestopt worden zonder enig 
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nadeel voor de mensheid. In tegendeel, een belangrijk deel van onze kennis vormt een bron van 
gevaar en bedreigt het menselijk leven. Denk aan Bhopal, Tsjernobyl en Sandoz.’ (Shiva 1997, 
p.12) Aan het technische en wetenschappelijk westerse reductionisme kleven volgens haar de 
volgende nadelen: 
- De toe-eigening, vernietiging en ontkenning van niet-westerse kennistradities. 
- Ze tast het mensenrecht op een eigen cultuur en techniek een eigen manier van 

kennisverwerving aan van niet-reductionistische benaderingen. 
- De ontkenning van de sociale behoeften en het recht op werk. Wetenschap en techniek 

veranderen van een menselijke schepping en een maatschappelijk middel, tot een doel op 
zich. De gevolgen hiervan zijn werkloosheid, zinloosheid en vervreemding. 

- Zij houdt geen rekening met de negatieve milieugevolgen ervan, zoals uitputting en 
vervuiling. Hoewel westerse moderne landbouwmethoden bijvoorbeeld geroemd worden 
om hun efficiëntie zijn zij vergeleken met hun inheemse varianten uiterst inefficiënt qua 
energie en waterverbruik. (Zie Hoofdstuk 5) 

- Zij ontkent de bioculturele diversiteit. Diversiteit kenmerkt namelijk zowel de natuur als de 
sociale wereld.  

 
Vooral de combinatie met het neoliberalisme maakt dat dit reductionisme zo desastreus uitpakt 
voor de voorziening van basisbehoeftes en het milieu (GG). Etienne Vermeersch gaat ook op 
dit probleem in. Hij vindt dat vooral het WTK-bestel. (Wetenschappelijk, Technologisch, 
Kapitalistisch) gezorgd heeft voor de vele sociale en milieuproblemen (1998, p.28). Ulrich 
Beck beschrijft een gedeelte van deze problematiek via de zogenaamde ‘risicomaatschappij’.   
Als alternatief stelt Shiva veel belang in de traditionele (inheemse) kennis die meer gericht is op 
kringlopen en de samenhang der dingen ziet in de landbouw en in de natuur. Het voordeel 
hiervan is ook dat economie niet meer alleen op de korte termijn wordt gezien zoals gangbaar is 
binnen de huidige markteconomie, maar ook op de lange termijn. Een ander voordeel (dat ook 
geldt voor de zelfvoorzienende economie die ik zojuist behandelde) is dat  deze zo min 
mogelijk energie zal verbruiken en er ook gesloten kringlopen van grondstoffen en mineralen 
mogelijk zijn. Hierdoor ontstaan er geen tekorten op de ene plaats en vervuiling op de andere 
plaats. Tenslotte zijn er bepaalde inheemse volkeren die leven in kleine gemeenschappen, met 
een cultuur en religie die ervoor zorgt dat zijn hun omgeving met respect zullen behandelen, en 
zullen bewaren voor toekomstige generaties. Deze zouden als voorbeeld voor ‘het Westen’ en 
haar wetenschap kunnen dienen, waardoor de Westerse visie op wetenschap, economie en 
vooruitgang, wat meer ter discussie zou komen te staan (GG). 
Als voorbeeld van de westerse reductionistische benadering is zij zeer tegen genetische 
manipulatie van gewassen omdat dit de kloof tussen Noord en Zuid alleen maar zal vergroten. 
Ook de intellectuele eigendomsrechten op leven, onder andere zaden, kunnen op haar 
tegenstand rekenen. Deze worden onder andere via het TRIPS (Trade Related Intellectual 
Property Rights)-verdrag binnen de WTO geregeld (zie Hoofdstuk 6), wat zij als pure roof 
beschouwt van het Noorden op het Zuiden van gewassen die daar eeuwenlang geteeld of 
gebruikt zijn. Als deze rechten eenmaal verleend zijn aan multinationals in het Noorden, zal 
volgens haar, de stroom geld van het Zuiden naar het Noorden verveelvoudigd worden (10 
keer), ten opzichte van de huidige stroom aan rente en aflossing door de schuldenlasten van het 
Zuiden. Bij de economische theorieën zullen we zien dat inderdaad in een perfecte 
markteconomie overal eigendomsrechten voor moeten gelden. Dit in tegenstelling tot het 
gemeenschappelijk bezit zoals dat vroeger en nu nog door bepaald inheemse volkeren gold en 
geldt in de relatie mens ten opzichte van de natuur. (Shiva, 1997 p.55-56) 
 
3.4.4 Conclusies 
* Ik heb in deze theoretische paragraaf de verschillende naar mijn mening relevante theorieën 
behandeld. In de huidige overheersende wereldvisie; het neoliberalisme, komen vooral de 
traditionele handelstheorieën tot uiting. Hierbinnen geldt samenvattend dat internationale 
handel goed is voor beide partijen, omdat op deze manier op de efficiëntst mogelijke manier 
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geproduceerd kan worden, en ieder land zich kan specialiseren in de producten tegen de relatief 
laagste kosten. De moderne handelstheorieën zeggen echter dat juist bedrijfsbeslissingen, 
kunnen leiden tot interne of externe schaalvoordelen, en zodoende invloed hebben op 
internationale handel. Ook de vorming van kartels, monopolies, oligopolies, en een verdere 
concentratie via fusies en overnames, leiden tot handelsverstoring en marktfalen. Naar mijn 
mening worden deze handelsverstorende effecten echter onvoldoende erkend binnen de huidige 
liberaliseringsdiscussie. Daarentegen richten internationale organisaties als de WTO, maar ook 
westerse neoliberale overheden,  zich vooral op handelsbelemmeringen die door nationale 
overheden worden opgeworpen om eigen (beroeps)bevolking en milieu te beschermen. De 
vrije-markt-theorie wordt dus selectief toegepast. Merkwaardig genoeg is hierop weinig kritiek 
vanuit de wetenschap, politiek en media.  
Het neoliberalisme kenmerkt zich verder door een steeds verder terugtredende en deregulerende 
overheid, wel moet zij blijven optreden als schepper van de randvoorwaarden voor de markt en 
het scheppen van een gunstig investeringsklimaat voor bedrijven. Andere kenmerken zijn de 
gerichtheid op macro-economische cijfers, een noodzakelijke economische groei, internationale 
concurrentie, privatisering en het wegnemen van handelsbelemmeringen via liberalisering. 
Doordat het voorzien van basisbehoeftes en het behoud van het milieu geen doel op zich is 
binnen het neoliberalisme, heeft uitvoering hiervan in de praktijk veelal negatieve effecten op 
beide terreinen. Dit komt enerzijds door het slecht toepassen van de vrije markttheorie in de 
praktijk, en anderzijds door het neoliberalisme gekoppeld aan een westerse reductionistische 
visie. 
* Ik heb een aantal voorwaarden genoemd die behoren bij de werking van de vrije markt theorie 
in de praktijk. Indien een markt hieraan niet voldoet is er sprake van marktfalen. Om dit op te 
heffen is overheidsingrijpen noodzakelijk. Voorbeelden zijn protectiemaatregelen of het 
internaliseren van externe effecten. Protectiemaatregelen kunnen onder bepaalde 
omstandigheden welvaartsverhogende effecten hebben voor het betreffende land.  
Als we de traditionele en moderne handelstheorieën en de vrije markt theorie vergelijken met 
de huidige praktijk dan zijn de volgende zaken op te merken: 
- De rol van landen als bepalende factor voor internationale handel is zeker in de 20e eeuw 

steeds meer overgenomen door beslissingen van multinationals, die naast internationale 
handel, door de toegenomen mobiliteit van kapitaal ook kunnen besluiten tot buitenlandse 
investeringen. Hierdoor is het mogelijk op zoek te gaan naar het hoogst mogelijke 
rendement. Daarnaast is door migratie ook de productiefactor arbeid zich gaan verplaatsen 
over de wereld, hoewel in mindere mate dan kapitaal. De mobiliteit van kapitaal en arbeid 
was echter niet opgenomen in de traditionele handelstheorieën.  

- Door toenemende (internationale) concentratie van bedrijven is er steeds minder sprake van 
vrije mededinging en volledige informatie bij alle marktpartijen. Producenten en 
(detail)handel krijgen hierdoor steeds meer invloed op de prijs en het aanbod, in plaats van 
de consument. Ook krijgen kleine producenten geen kans meer tegenover deze grote 
bedrijven, door hun relatief hoge kosten per product.  

- Er is nog steeds sprake van externaliteiten, hoewel die volgens de vrije-markt-theorie niet 
mogen voorkomen. Dit betreft met name alle milieukosten op gebied van uitputting en 
vervuiling. Het ziet er momenteel niet naar uit dat via (inter)nationale regelgeving via 
belastingen en subsidies tegemoet wordt gekomen aan deze externaliteiten. Dit heeft 
verstrekkende nadelige gevolgen voor het milieu.  

- Ook is er nog geen sprake van het privaat zijn van alle goederen en diensten. Via de huidige 
liberalisering in de WTO, en het neoliberale beleid van nationale staten, Wereldbank en 
IMF is er echter wel een tendens naar steeds verdere privatisering.  

- Het beschouwen van de mens als individuele nutsmaximalisator doet geen recht aan zijn 
behoefte aan sociale acceptatie en contact ook buiten zijn rol als consument om. Vele 
(inheemse) volkeren laten tevens zien dat de behoeften aan toenemende consumptie van de 
mens niet oneindig zijn. Het alleen meenemen van de behoeftes van consumenten met 
koopkracht, sluit een groot deel van de wereldbevolking uit van deelname aan deze vrije-
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markt-economie. Dit kan door een afnemende rol van de overheid zeer problematische 
gevolgen hebben.  

- Het vasthouden aan kengetallen als BNP en het universeel toepassen van economische 
neoliberale modellen zorgen er tenslotte zelfs voor dat de voorziening basisbehoeftes via 
een zelfvoorzienende (informele) economie van veel mensen in ontwikkelingslanden in de 
knel komt, door de exportgeoriënteerde benadering die in de volgende hoofdstukken aan de 
orde komt. Hierbij spelen de schuldenlasten wederom een grote rol omdat zij 
ontwikkelingslanden dwingen, zich te richten op het op korte termijn produceren voor de 
export in plaats van voor de voorziening van eigen behoeftes en de opbouw van de eigen 
lokale en nationale economie.  

Kortom onder de huidige omstandigheden is er geen sprake van het juist toepassen van de vrije 
markt economie. Zelfs als hieraan wordt voldaan, blijven er echter nadelen bestaan aan deze 
theorie. 
* Niet alleen het niet juist toepassen van de huidige vrije markttheorie, maar ook allerlei interne 
en externe barrières houden een succesvolle ontwikkeling in veel ontwikkelingslanden tegen. 
Een voorbeeld binnen de behandelde handelstheorieën: de westerse landen hebben wel de 
financiële mogelijkheid om subsidies te verstrekken aan het nationale bedrijfsleven, en zijn 
hierdoor in het voordeel boven veel ontwikkelingslanden die hun bedrijfsleven vaak alleen 
kunnen beschermen via importheffingen (zie ook Hoofdstuk 6). Zoals zal blijken in hoofdstuk 4 
hebben door de schuldenlast en daaropvolgend beleid van Wereldbank en IMF, 
ontwikkelingslanden ook deze importheffingen moeten verlagen. Hun nationale bedrijven in 
industrie en landbouw hebben dan ook te maken met oneerlijke concurrentie vanuit de westerse 
landen en bedrijven. Westerse landen en een aantal Aziatische tijgers, zijn (en waren) in 
tegenstelling tot ontwikkelingslanden wel in staat om strategische economische sectoren  te 
beschermen tot zij concurrerend waren op de wereldmarkt.  
* De alternatieven van Shiva, Eckersley en Hines bieden mogelijkheden voor een aanpassing 
van het huidige neoliberale economische ontwikkelingsmodel, waarbij wel wordt recht gedaan 
aan de voorziening van basisbehoeftes van alle mensen, en de zorgen om een gezond milieu. 
Hierbij zal er volgens Eckersley enerzijds sprake moeten zijn van een sterke nationale en 
internationale overheid die bindende regelgeving ontwikkeld voor het bedrijfsleven, en 
anderzijds van een decentralisatie naar lokale overheden en gemeenschappen zodat zij toegang 
houden tot hun eigen hulpbronnen. Dit laatste is vooral van belang in (ontwikkelings)landen 
waarbij lokale gemeenschappen (bijvoorbeeld inheemse volkeren) te weinig invloed hebben op 
de centrale nationale overheid, via een goed functionerende parlementaire democratie. Als 
hiervan sprake is zullen bindende internationale afspraken aan het multinationale bedrijfsleven, 
op gebied van voedselzekerheid en -veiligheid, arbeidsomstandigheden en het milieu, mede 
voor dit laatste zorg moeten dragen. Andere alternatieven zijn landhervorming en een verdere 
autonomie (voor inheemse volkeren).  
* Shiva gaat een stap verder door te stellen dat de huidige markteconomie zelfs ten koste gaat 
van de traditionele zelfvoorzieningseconomie en natuurlijke economie binnen ecosystemen. Dit 
hangt mede samen van marktfalen dat niet gecorrigeerd wordt door overheidsoptreden. Maar 
zelfs indien dit wel gecorrigeerd wordt, voorkomt de huidige reductionistische westerse 
benadering en gerichtheid op macro-economische cijfers, in plaats van een holistische integrale 
visie, respect voor traditionele kennis en immateriële waarden en de voorziening van 
basisbehoeftes, dat de huidige milieu- en sociale problematiek effectief genoeg wordt 
aangepakt. Ook aan deze andere factoren zal dus het hoofd moeten worden geboden.  
* Het toepassen van (een deel van) de aangedragen oplossingen: een alternatief voor de 
neoliberale wereldvisie (synthese tussen eco-anarchisme en eco-socialisme), erkenning van de 
waarde van zelfvoorzienende en natuurlijke economieën, correctie van marktfalen zoals 
internalisatie van externe kosten, bindende internationale regelgeving, erkenning en 
bescherming van de voorziening van basisbehoeftes boven het BNP, bescherming van de lokale 
economieën via protectiemaatregelen, zullen leiden tot een meer zelfvoorzienende benadering 
in plaats van de huidige exportgeoriënteerde benadering.  
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In de volgende paragraaf zal ik betogen waarom binnen de landbouw om verschillende redenen 
sprake is van marktfalen, en overheidsingrijpen dus noodzakelijk is. 
 
3.5 De toepassing van de theorieën in de landbouw, kernbegrippen binnen de landbouw 
 
In deze paragraaf ga ik in op de specifieke kenmerken van landbouwproducten, en de aspecten 
die samenhangen met achtereenvolgens een zelfvoorzienende, exportgerichte, geliberaliseerde 
en via protectie beschermde landbouw. Dit doe ik onder andere op basis van de 
beoordelingscriteria voor milieu en de voorziening van basisbehoeftes, en de theorieën uit de 
vorige paragrafen. Deze paragraaf biedt zo een aanzet tot de empirische hoofdstukken 4 t/m 6 
waarbij ik verder in zal gaan op de in dit hoofdstuk genoemde relevante factoren binnen de 
productie en handel van landbouwproducten. 
De genoemde vormen van productie en handel binnen de landbouw staan op de volgende 
manier met elkaar in verband in relatie tot mijn onderzoek: 
Landbouw is te verdelen in een zelfvoorzienende en een exportgerichte landbouw. Om de 
exportmarkt van landbouwproducten te reguleren zijn er verschillende nationale en 
internationale actoren actief, die elkaar beïnvloeden en of wel liberalisering nastreven, of (delen 
van) de handel via protectie willen beperken. Ook hebben beleidsbeslissingen op gebied van 
liberalisering en protectie, gevolgen voor de verdeling tussen zelfvoorzienende 
landbouwproductie, en productie voor de exportmarkt. De productie van - en handel in 
landbouwproducten als zelfvoorziening dan wel voor de exportmarkt (als geliberaliseerd of 
niet-geliberaliseerd product) heeft gevolgen voor het milieu en op de mogelijkheden van 
mensen om in hun basisbehoeftes te kunnen voorzien.  
In paragraaf 3.6 zal ik de verschillende visies op liberalisering van de handel in 
landbouwproducten bespreken. Hiertoe biedt deze paragraaf een aanzet, omdat hierin 
verduidelijkt wordt waarom landbouw een speciale sector is met het oog op de behandelde 
theorieën. In de conclusies zal ik na de analyse van dit theoretisch hoofdstuk en de empirische 
hoofdstukken, ingaan op het juist toepassen binnen de landbouw van de vrije markt theorie, het 
neoliberalisme en alternatieven hiervoor, indien deze beter recht doen aan mijn 
beoordelingscriteria op gebied van milieu en de voorziening van basisbehoeftes.  
 
3.5.1 Specifieke kenmerken van landbouwproducten 
Er zijn diverse aspecten en specifieke kenmerken van landbouwproducten waardoor deze zich 
onderscheiden van industriële en andere producten. Hierdoor zijn de vrijhandelstheorieën niet 
zonder meer toepasbaar in de landbouw en blijft overheidsbeleid noodzakelijk. Deze 
kenmerken zijn: 
- Landbouw zorgt voor de productie van een basisbehoefte van de mens namelijk voedsel. 
- De productie in landbouw betreft levende wezens die gevoelig zijn voor ziektes en plagen, 

klimaat- en weersschommelingen, en water- en nutriëntentekorten of -overschotten. Het is 
dan ook moeilijk om producten van een uniforme vooraf vastgestelde kwaliteit te leveren, 
hoewel dit in de industriële landbouw wel wordt nagestreefd, in tegenstelling tot de 
traditionele en in mindere mate de biologische landbouw. 

- Door de relatief lange en onzekere productietijd, is het voor boeren zeer moeilijk om in te 
spelen op veranderende verkoopprijzen. De risico’s zijn mede door het vorige genoemde 
aspect dan ook groot op tekorten of  overschotten. Dit betekent bij volledig geliberaliseerde 
producten een groot risico op lage prijzen, bij overproductie. Over het algemeen zijn de 
prijsfluctuaties relatief sterk. (VROM, 2002) 

- De productie van landbouwproducten is multifunctioneel; hij gaat gepaard met andere 
waardevolle functies, zoals natuur- en landschapsbeheer, en eventueel recreatie, 
waterberging, educatie, en gezondheidszorg. Landbouw is dus multifunctioneel, dit betekent 
niet dat een boer ook al een goede beloning krijgt voor al deze functies. Ook kan productie 
via de markt ervoor zorgen dat er sprake is van marktfalen, waardoor deze andere functies 
te lijden hebben onder bepaalde landbouwmethoden. (CLM 1, 2001, p.10) 
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- ‘Het aanbod is weinig elastisch om vier redenen: a) de landbouwproductie leunt sterk op de 
immobiele productiefactor grond, b) de sector bestaat uit een groot aantal gezinsbedrijven 
die individueel niet of nauwelijks reageren op prijssignalen uit de markt: als de vraag daalt, 
kunnen de meeste niet veel anders dan doorproduceren, c) de meeste boeren zijn geen homo 
economicus: hoewel het voor velen lonender zou zijn het bedrijf te verkopen dan het voort 
te zetten, kiezen zij ervoor om boer te blijven, d) voor veel bedrijven is omschakeling naar 
lucratievere takken moeilijk of zelfs onmogelijk. (VROM, 2002, p.4) 

- Voedselproducten zijn economisch gezien zeer prijsinelastisch, de vraag is dus weinig 
elastisch; het betreft producten die ieder mens nodig heeft ongeacht de verkoopprijs die hij 
moet betalen. ‘Luxe’ voedselproducten als vlees, koffie en alcohol, zijn met name in 
ontwikkelingslanden wel elastische producten. Deze elasticiteit geldt ook voor de 800 
miljoen ondervoede mensen. 

- Over het algemeen heeft de individuele boer weinig invloed op de prijsvorming, behalve als 
hij zich organiseert in coöperaties of goede contacten kan opbouwen met een vaste afnemer. 

 
Door deze kenmerken is er sprake van een uniek product. Een aantal van deze kenmerken komt 
ook terug in andere sectoren, maar niet allemaal tegelijk. Overheidsingrijpen via 
protectiemaatregelen is gerechtvaardigd als verschillende kenmerken van een product 
aanleiding geven tot marktfalen. ‘Het is niet toevallig dat de overheid van oudsher ook 
intervenieert in andere sectoren die voorzien in een basisbehoefte:  water, energie, woningen, 
gezondheidszorg en verkeer & vervoer.’ De pogingen van de laatste decennia om hier 
marktwerking in te introduceren zijn niet allemaal succesvol geweest, en zijn geen reden dit 
ook bij landbouw te doen. ‘Als de markt bij basisbehoeften faalt, zullen kiezers daar altijd ook 
de overheid op afrekenen.’ Zoals bij de voedselschandalen in Duitsland en België. Het feit dat 
de landbouw werkt met levende organismen pleit voor minder marktwerking, dat hebben de 
recente catastrofes met dierziekten aangetoond. (VROM, 2002) 
 
3.5.2 Zelfvoorziening van landbouwproducten 
Definitie: het via de landbouw kunnen voorzien in de eigen voedselbehoeftes door de bevolking 
in een gebied van nader te bepalen omvang. Deze omvang kan een dorp, regio, land of 
handelsblok als de EU betreffen. De omvang van het gebied is afhankelijk van de mogelijkheid 
tot het maken van afspraken op gebied van productiebeheersing die afgestemd is op de eigen 
consumptie. Ook is bindende regelgeving over maatschappelijke eisen binnen dit gebied 
noodzakelijk, zodat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie en geen race-to-the-bottom op 
gebied van deze eisen ontstaat. In het ideale geval met internationale bindende regelgeving, kan 
de wereld als geheel worden beschouwd. Internalisatie van milieukosten als gevolg van 
transport zal echter voorkomen, dat de internationale handel en transport drastisch toenemen. 
Aspecten en voorwaarden: 
- Voor de voorziening van voedsel op de lange termijn binnen een bepaald gebied is het van 

belang is dat deze op een zo duurzaam mogelijke manier wordt ingevuld. Dit betekent een 
gesloten kringloop van mineralen, organische stof en water. 

- Binnen een zelfvoorzienende landbouw is (informele) handel wel mogelijk, echter alleen 
zolang dit niet ten koste gaat van de eigen kwantitatieve en kwalitatieve voedselzekerheid 
op lange termijn. 

- Over het algemeen komt zelfvoorzienende landbouw binnen kleine regio’s nog voor als 
traditioneel landbouwsysteem, waar de op westerse kennis gebaseerde moderne 
landbouwtechnieken nog niet (volledig) zijn doorgedrongen, of deze worden gecombineerd 
met lokale kennis. Binnen de EU is zelfvoorziening ook mogelijk via de huidige industriële 
landbouw, die echter op termijn volledig biologisch zal moeten worden om 
voedselzekerheid op de lange termijn te waarborgen. 

 
3.5.3 Produceren van landbouwproducten voor de exportmarkt 
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Definitie: dit betreft producten die niet worden geproduceerd voor eigen consumptie binnen het 
land, maar worden geëxporteerd naar het buitenland. (zie ook Hoofdstuk 5) 
Aspecten: 
- De wereldmarkt is niet zo groot als de meeste mensen denken, de meeste voedselproducten 

worden binnen de eigen markt geconsumeerd. In het algemeen zijn de markten van de EU, 
de VS, China en India groter dan de wereldmarkt. De enige producten die vooral voor de 
export worden geproduceerd zijn typische plantagegewassen als koffie (80% export), cacao, 
palmolie en rubber. Gewassen als bananen (20% export), thee (40%), katoen (30%) en jute 
(10%) worden hoofdzakelijk voor de eigen markt geproduceerd.  
Van de granen is tarwe met 17% het grootste exportgewas, voor maïs, gerst en andere 
voedselgranen is dit ongeveer 11 % en voor rijst 6 %. Voor soja en suiker ligt de export 
ongeveer op 30%. De ontwikkelde landen hebben ongeveer 70% van de wereldhandel in 
handen. Opgemerkt dient te worden dat voor bepaalde individuele landen (als Thailand en 
Vietnam) de export van bijvoorbeeld rijst wel zeer belangrijk is voor de economie. 

- Achter de stimulering van exportlandbouw, zitten vaak dezelfde visies als achter de 
liberalisering. De Wereldbank en het IMF volgen deze visies ook (zie Hoofdstuk 4). 
Producten moeten daar geteeld worden waar de comparatieve kosten het laagste zijn. Dit 
betekent dat wereldwijd elk land zich gaat concentreren op exportgewassen, en dat het 
dagelijks voedsel overal vandaan kan komen. Deze exportgeoriënteerde benadering neemt 
echter niet alle milieukosten mee binnen deze comparatieve kostentheorie. 

- Meestal zijn multinationals in de toeleverende en verwerkende industrie en de groot- en 
detailhandel betrokken bij deze landbouwproductie. 

 
Productie van landbouwproducten voor de exportmarkt kan worden onderverdeeld in producten 
die geliberaliseerd zijn of onderhevig zijn aan protectiemaatregelen. 
 
3.5.4 Liberalisering van de handel in landbouwproducten 
Definitie: het internationaal vrijmaken van de handel in landbouwproducten. Dit betekent dat 
nagenoeg alle handelsbelemmerende of handelsbeschermende maatregelen door nationale en 
internationale overheden worden opgeheven op termijn. Slechts bij hoge uitzondering zoals bij 
voedselveiligheidseisen mogen producten uit andere landen of handelsblokken worden 
geweigerd. Er zijn echter uitzonderingen binnen het huidige WTO-verdrag op deze 
liberalisering, die vooral in het voordeel van het bedrijfsleven in de VS en de EU werken, ten 
koste van ontwikkelingslanden. 
Aspecten (o.a. op basis van McMurtry, 2001, zie bijlage 4): 
- Achter de liberalisering zitten economische handelstheorieën en een neoliberale 

wereldvisie, die ervan uitgaan dat via een vrije markt de productie en consumptie op de 
meest efficiëntste manier plaatsvinden, hierdoor zijn de welvaartseffecten het grootste voor 
alle delen van de bevolking. Hoewel wordt toegegeven (door onder andere de Wereldbank) 
dat in eerste instantie de ongelijkheid tussen en binnen landen wordt vergroot door 
liberalisering en globalisering, is de gedachte dat uiteindelijk ook de allerarmsten profiteren 
van deze ontwikkeling, via het thrickle-down-effect. Bij een goed werkend sociaal-
democratisch politiek stelsel, waarbij naar verhouding rechtvaardige belastingen worden 
geheven, en economische ontwikkeling er ook voor zorgt dat alle lagen van de bevolking 
kunnen profiteren, kan deze ontwikkeling er voor zorgt dat de gehele bevolking profiteert.  
Op deze theorie en visie is veel af te dingen, als we de praktijk bekijken. Hierop en ook of 
de theorie momenteel wel goed kan worden toegepast in de landbouwpraktijk, zal ik ingaan 
in dit hoofdstuk en bij de Conclusies in Hoofdstuk 7. 

- Tussen de EU-lidstaten is sprake van een volledig geliberaliseerde handel in 
landbouwproducten. 

- Binnen de WTO (World Trade Organisation) worden mondiaal afspraken gemaakt om te 
komen tot volledige liberalisering. Bij de totstandkoming van WTO-, VN-, en EU-
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verdragen op het gebied van handel, landbouw, milieu en armoedebestrijding, spelen 
verschillende actoren een rol zoals multinationals, soevereine staten, boeren en NGO’s.  

- Van groot belang hierbij is hun visie op liberalisering en de machtsrelaties die de 
verschillende actoren ten opzichte van elkaar hebben (zie §3.6). Zoals zal blijken (in 
Hoofdstuk 6) hebben vooral de EU en de VS, en hun multinationale bedrijfsleven een grote 
stempel gedrukt op deze WTO-onderhandelingen, terwijl ontwikkelingslanden, NGO’s, 
inheemse volkeren en zelfvoorzienende boeren maar ook de gewone burger in Noord en 
Zuid, naar verhouding van het aantal mensen dat ze vertegenwoordigen zeer weinig invloed 
hebben.  
De drang tot liberaliseren komt dan ook vooral vanuit multinationals in de toeleverende en 
verwerkende industrie, in de (detail)handel en de kredietverschaffing. Deze bedrijven 
zoeken nieuwe markten voor hun producten, en/of landen voor hun investeringen, en/of 
willen toegang krijgen tot nieuwe hulpbronnen om de koopkrachtige vraag in het Noorden 
te kunnen voorzien met nog meer luxe-consumptie. Ze hebben hiervoor, met behulp van 
sponsorgeld, vaak intensief bij hun nationale overheden (en politieke partijen) gelobbyd die 
optreden als formele onderhandelingspartner.  
De toegang tot nieuwe hulpbronnen in ontwikkelingslanden wordt bijvoorbeeld momenteel 
sterk belobbyd met behulp van ontwikkelings-NGO’s en sociaal-democraten in de politiek, 
via de retoriek van ‘markttoegang’ van ontwikkelingslanden tot het Noorden, en ‘uitbuiting 
is beter dan uitsluiting’ van de globaliserende wereldeconomie. Deze door multinationals 
gedreven globaliserende economie is echter alleen geïnteresseerd in consumenten met 
koopkracht, en zal nooit vrijwillig maatschappelijke problemen van de overige 
wereldburgers (zonder koopkracht) oplossen, dit geldt ook natuur- en milieuproblemen. 
Beide problemen worden juist verergerd door dit proces, omdat er in de race naar zo hoog 
mogelijke winsten, de kosten zo laag mogelijke moeten zijn. Het voldoen aan 
maatschappelijke eisen is hierbij per definitie een verhoogde kostenpost die via 
liberalisering moeten worden vermeden.  

- Dezelfde strategie hebben multinationals, zoals zal blijken in Hoofdstuk 4, toegepast bij de 
totstandkoming van Wereldbank en IMF-beleid, met hetzelfde doel. Hieruit blijkt het 
belang van de mede (of vooral) door het Noorden veroorzaakte schuldenlasten (een proces 
wat nog steeds doorgaat), want deze maken het mogelijk dat deze financiële instellingen 
toegang krijgen tot het voorheen soevereine nationale beleid van ontwikkelingslanden 
waardoor een gunstig klimaat wordt geschapen voor investeringen en producten van deze 
multinationals.  

- De schuldenlasten van de ontwikkelingslanden en daarop volgend beleid van Wereldbank 
en IMF, zorgen daarbij voor een ongelijke uitgangspositie bij een vrije wereldhandel en bij 
de onderhandelingen, ten opzichte van de Noordelijke landen. (zie Hoofdstuk 4) Deze zijn 
ook in het voordeel omdat zij met export- en inkomenssubsidies hun landbouw van oudsher 
hebben kunnen beschermen, naast het gebruik van importheffingen. De meeste 
ontwikkelingslanden hebben alleen deze laatste protectiemogelijkheid, bij gebrek aan 
financiën voor subsidies.  

- Er wordt momenteel binnen de WTO nog nauwelijks rekening gehouden met het speciale 
karakter van landbouwproducten (zie hiervoor), dit gebeurt wel in iets grotere mate binnen 
de EU. Echter ook binnen de EU is men vooral exportgeoriënteerd, is het aantal boeren 
sterk teruggelopen, krijgen de grootste boeren de meeste subsidie, en komt het natuur- 
plattelands- en milieubeleid moeizaam van de grond. (zie Hoofdstuk 6) 

- De deelnemende landen zijn het er nog niet over eens in hoeverre onderwerpen als milieu, 
dierenwelzijn, multifunctionaliteit, sociale normen (voedselzekerheid en 
arbeidsomstandigheden) mogen worden meegenomen, en kunnen dienen als 
handelsbelemmerende maatregel. De vooruitzichten hierop zijn vooralsnog niet gunstig. 
Hier treedt ook een botsing op tussen VN-verdragen op gebied van mensenrechten, milieu 
en armoedebestrijding en handelsverdragen. De WTO-verdragen hebben echter als voordeel 
dat men wel sancties tegen landen mag heffen. (zie Hoofdstuk 6) 
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3.5.5 Protectie van de markt in landbouwproducten 
Definitie: Het via (inter)nationale overheidsmaatregelen beschermen of stimuleren van de eigen 
economie, door buitenlandse concurrentie te belemmeren of eigen export te stimuleren. Ook 
worden er wel eens exportbeperkende maatregelen genomen.  
Aspecten (die nog niet genoemd zijn in §3.5.4): 
- Binnen de EU gelden handelsbeschermende maatregelen vooral voor grondgebonden 

landbouwproducten als melk, rundvlees, schapenvlees, tabak, rijst, graan en bietsuiker. Dit 
zijn de producten waarbij de multifunctionaliteit en de afhankelijkheid van het weer, van de 
landbouw het meeste tot uiting komt. Andere akkerbouwproducten, groente en fruit, 
bloemen, varkensvlees, kippenvlees en eieren kennen geen of minder beschermende 
maatregelen en zijn dus binnen en buiten de EU min of meer geliberaliseerd.  

- Protectie kan plaatsvinden via tarifaire en non-tarifaire handelsbescherming. Tarifaire 
bescherming bestaat uit bijvoorbeeld importheffingen, productondersteuning en 
exportsubsidies. Non-tarifaire bescherming betreft onder andere normen op gebied van 
milieu, dierenwelzijn, arbeidsomstandigheden, en importquota.  

- Ontwikkelingslanden kunnen binnen de tarifaire handelsbescherming, vrijwel alleen 
beschikken over importheffingen. Zij hebben in tegenstelling tot de ontwikkelde landen 
vaak geen geld voor export- en inkomenssubsidies en productondersteuning. 

- Voor de minst ontwikkelde ontwikkelingslanden (MOL’s) en voormalige koloniën (ACP-
landen) gelden soepelere regelingen bij export naar de EU, dan voor andere landen. 
Hiervoor worden onder andere importquota, en tariefvrije toegang gebruikt.  

- Voor bewerkte landbouwproducten gelden meestal hogere importtarieven dan voor 
onbewerkte producten. Dit is de zogenaamde tariefescalatie waardoor de industrie in het 
Noorden beschermd wordt en het Zuiden blijvend te maken heeft met 
ruilvoetverslechtering. 

 
3.6 De verschillende visies op de liberalisering van de landbouw 
  
In deze paragraaf wil ik aangeven wat de verschillende visies zijn op de liberalisering van de 
handel in landbouwproducten. Hieruit blijkt hoe de theorieën die ik in dit hoofdstuk heb 
behandeld, door de verschillende actoren in de praktijk worden uitgelegd in hun visie en 
oplossingsrichting ten aanzien van de liberalisering van de handel in landbouwproducten. Het 
uitgangspunt bij deze bespreking zijn mijn beoordelingscriteria op gebied van milieu en de 
voorziening van basisbehoeftes uit paragraaf 3.3.  
Omdat ik me in dit hoofdstuk vooral heb geconcentreerd op het neoliberalisme, bespreek ik 
vooral de achterliggende neoliberale visie van de voorstanders van een verdere liberalisering in 
de landbouw. Ik zal hierbij commentaar geven met behulp van andere deskundigen, op de 
gebruikte argumenten, onder andere op basis van de eerdere paragrafen in dit hoofdstuk. Dit 
geldt ook voor de daarop volgende visies op liberalisering, hierin wordt een kleiner of groter 
voorbehoud gemaakt ten opzichte van de liberalisering in de landbouw. Deze paragraaf moet 
ook worden gezien als een bijdrage aan het huidige debat rond de liberalisering van de handel 
in landbouwproducten. 
Een groot deel van de informatie die ik in deze paragraaf gebruik, heb ik gehaald uit de 
documenten van verschillende maatschappelijke organisaties en interviews. Deze kunt u vinden 
in de bijlagen respectievelijk bijlage 11: Friends of the Earth Europe, bijlage 12: IFOAM 
(internationale biologische boerenorganisatie), Birdlife (Europese milieuorganisatie), het 
Ministerie van LNV,  Novib/Oxfam (via handelscampagne ‘Make trade fair’ en de deelname 
aan debatten van Sylvia Borren), en bijlage 13: interviews met Aike Maarsingh (LTO 
Nederland), Joop de Koeijer (Nederlandse Akkerbouw Vakbond) en Friso de Vries van CSM 
Suiker B.V.  In bijlage 14 vindt u aanvullende informatie over de verschillende visies. Ik 
concentreer me hier vooral op de hoofdvragen van mijn onderzoek. 
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3.6.1 De verschillende visies op liberalisering 
Uitgaande van interviews, documentenanalyse, het internet en andere literatuur, is er een 
indeling te maken in zes groepen van organisaties of individuen met betrekking tot hun visies 
op liberalisering van de handel in landbouwproducten. Bij de behandeling van deze visies zal ik 
indien van toepassing kritiek van anderen en mijn eigen kritiek geven.  
 
1. Voorstanders van verdere liberalisering van de handel  in landbouwproducten 
De voorstanders moeten vooral worden gezocht binnen de WTO, de Wereldbank, het IMF en 
binnen Nederland de ministeries van LNV, Economische Zaken (internationale handel), 
Europese Zaken, Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking. Via documentenanalyse 
en door deelname aan diverse debatten met vertegenwoordigers van deze ministeries, of hun 
ministers of staatssecretarissen, kan ik deze conclusie wel trekken. Een voorbeeld is een 
gezamenlijke notitie ‘Europese handelsbelemmeringen en ontwikkelingslanden’. Met het 
nieuwe kabinet van VVD, CDA en LPF zal hieraan niet veel veranderen.  
Andere voorstanders zijn VNO-NCW (deelname aan debatten met dhr. Quaedvlieg) en de 
voedings- en genotmiddelenindustrie (deelname aan debatten met dhr. Laan (Unilever) en dhr. 
Hoek (Nestlé). Dit geldt ook voor plantagehouders en multinationals in ontwikkelingslanden, 
bijvoorbeeld in de palmolieindustrie. Een paar wetenschappers zoals dhr. Kol of dhr. Labohm 
van Instituut Clingendael, schijnen met hun pleidooien voor verdere liberalisering veel invloed 
te hebben op de ministeries, het multinationale bedrijfsleven maakt hier dankbaar gebruik van. 
Een illustratie van deze visie: 
 
“We moeten de grote voordelen voor velen van de handel veroveren door agressief te 
onderhandelen om markten open te stellen en barrières uit de weg te ruimen. (..) Uitbreiding 
van de handel leidt tot algemene economische groei. Van dat voordeel profiteren alle 
handelspartners. Zo kan de hele wereld erop vooruit gaan, omdat een beter leven, verbonden 
door de handel, een investering in vrede is.” Handel kan de “welvaart scheppen die het milieu 
kan helpen beschermen en de mensenrechten bevorderen.” (Smit, 2001, p.30) 
 
Deze tekst had uit een willekeurig verkiezingsprogramma kunnen komen van elke Nederlandse 
politieke partij (op 1 of 2 na), hij stond echter in het Cargill-bulletin van februari 1998. 
Laan van Unilever windt er minder doekjes om: ‘De vraag is wie voedsel zal leveren aan de 
wereld. Doen we als EU daaraan mee door concurrerend te worden, of laten we het over aan 
andere regio’s. Voedingsconcerns als Unilever en Nestlé willen meedoen. Maar als binnen de 
EU de prijzen te hoog blijven, dan zoeken we naar grondstoffen buiten Europa.’ (..) ‘Het is 
(voor telers GG) beter garanties bij de afnemers te zoeken, dan bij de overheid. Dat is precies 
de hoofdlijn die ook in WTO-afspraken tot uiting komt.’ En over verbeterde toegang voor 
ontwikkelingslanden: ‘Maar als ze toegang krijgen, is het geen eenrichtingsverkeer. Dan 
kunnen wij ook meer exporteren.’ (Oogst, oktober 2001)  
 
Ik zal na deze inleiding per argument van deze visie die verdergaande liberalisering in de 
landbouw wil, mijn commentaar geven. Binnen deze visie worden onder andere de volgende 
argumenten en standpunten ingebracht in de liberaliseringsdiscussie: 
 
• Liberalisering leidt tot welvaartsverbetering voor alle betrokken partijen. 
Handelsbelemmeringen zorgen er namelijk voor dat de productie niet op die plaats geschiedt 
waar dit op de efficiëntste manier kan gebeuren. Dit volgt uit de behandelde comparatieve 
kostentheorie, waarbij er een optimale internationale arbeidsverdeling optreedt. (NRC, 10-11-
2001) Daarbij ziet men landbouw niet als een aparte sector, maar vergelijkbaar met elk ander 
product of dienst. Als de landbouw uit Nederland zou verdwijnen zou dit geen ramp zijn. Ook 
het beschermen van de landbouw in andere delen van de wereld heeft hierbij geen prioriteit. 
Volgens de moderniseringsgedachte (zie ook §3.4.2) die ook bij deze visie hoort, is het 
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namelijk goed dat de rurale bevolking die overbodig is geworden door technische ontwikkeling 
werkt gaat zoeken in de stad.  
Naomi Klein (2000, p.238-264) toont echter aan wat de (mondiaal 27 miljoen) werknemers 
(waaronder vele ex-agrariërs) in free export zones in landen als Mexico, de Filippijnen, 
Vietnam, Indonesië, Sri Lanka en China te wachten staat. Onder druk van multinationals die 
hun kosten hebben verschoven van productie naar marketing, wordt er ingekocht via 
contractanten (plaatselijke naamloze bedrijven) in plaats van de oorspronkelijke fabrieken in 
Westerse landen. Zo is men namelijk ook niet meer direct zelf verantwoordelijk voor 
bijvoorbeeld arbeidsomstandigheden. Terwijl plaatselijke overheden geen belasting heffen en 
onder druk worden gezet met dreiging van vertrek, wordt er gewerkt onder erbarmelijke 
werkomstandigheden, lage lonen (vaak te laag voor het eigen levensonderhoud) en zonder 
rechten. Tijdelijke arbeidscontracten worden hierbij vaak niet verlengd omdat er toch genoeg 
aanbod van mensen is.  
De oorspronkelijke theorie dat deze industriële ontwikkeling nodig is op weg naar een verdere 
ontwikkeling van het land door technologieoverdracht en toenemende investeringen blijkt soms 
niet te werken, omdat multinationals net als bij boeren, de bedrijfjes tegen elkaar laten 
concurreren tegen de laagste prijzen. Dit geldt vooral voor laaggeschoolde arbeid in 
bijvoorbeeld de textielindustrie. Als de prijs in China lager is dan wordt de productie hiernaar 
toe verplaatst vanuit bedrijfjes in Mexico of de Filippijnen.  
De lonen in Mexico waren tot $1,50 per uur gestegen, in China zijn de lonen $0,2 tot 0,25 per 
uur dus dan vertrekken de Amerikaanse bedrijven die zich door NAFTA juist in Mexico hadden 
gevestigd. Er zijn al 170.000 banen verloren gegaan in de sweatshops (12%). ‘Those countries 
are observing, once again, that what corporate globalisation gives to the poor, it may also take 
away.’ (Greider, 2001) 
Binnen bedrijven die gebruik maken van hooggeschoolde arbeid zijn de prikkels om bedrijven 
te verplaatsen naar andere landen minder hoog, omdat het hernieuwde opleidingsproces in 
nieuwe landen te veel kosten en tijd vergen. Hierbij is er dus eerder sprake van technologie-
overdracht en een industrialisatie die wel bijdraagt aan een succesvolle ontwikkeling van een 
land. 
 
• In ontwikkelingslanden moet worden gewerkt aan corruptiebestrijding, inkomensnivelering 

en benoemen van eigendomsrechten (NRC, 10-11-2001) 
Met dit standpunt kan ik voor een groot deel meegaan. Ook Westerse bedrijven die meewerken 
aan corruptie moeten hierbij worden aangepakt. Binnen ontwikkelingslanden is echter ook 
sprake van een grote informele economie, en is nog veel landbouwgrond in gemeenschappelijk 
bezit van lokale gemeenschappen. Deze zullen niet meteen profiteren van deze maatregelen, 
maar zijn meer gebaat bij een blijvende toegang tot hun gronden, zonder dat dit privé-bezit 
hoeft te worden. Dit laatste werkt namelijk averechts omdat door toenemende concurrentie op 
termijn een deel van de boeren zal moeten vertrekken. Door het communaal bezit van grond 
(zoals in Mexico voor het NAFTA-verdrag) wordt gewaarborgd dat alle bewoners toegang 
hebben tot de voorziening van voedsel.  
 
• Binnen de landbouw moeten productiebeheersing en importbescherming afgeschaft worden,  

de wereldmarktprijs wordt dan maatgevend hiervan profiteren consumenten  
‘De winst van handelsliberalisatie komt grotendeels ten goede aan consumenten, niet aan 
producenten.’ (Internationale Samenwerking, mei 2002, p.16) De behandeling van de situatie 
rond koffie in Hoofdstuk 6 zal echter aantonen, hoe desastreus dit kan uitwerken voor boeren, 
milieu en inheemse volkeren. De enige die profiteren van de ontstane overproductie van koffie, 
zijn de koffieverwerkende industrie en de detailhandel, de consument merkt immers zeer 
weinig van prijsdalingen in de winkel. Ook consumenten in landen als Noorwegen en Australië, 
profiteren niet van een lage wereldmarktprijs voor suiker (zie interviews Maarsingh en de 
Vries, bijlage 13).  
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De internationale organisatie Consumers International is ook negatiever hierover, want zij 
schrijven: ‘Consumers International steunt inspanningen om het internationale aanbod van 
voedzaam, veilig en betaalbaar voedsel te vergroten, speciaal voor kwetsbare consumenten. Met 
het alleen verwijderen of verlagen van handelsbelemmeringen, kan dat doel echter niet bereikt 
worden.’ Vooral arme consumenten en mensen in rurale gebieden hebben juist last van 
liberalisering, door toenemende concurrentie uit het Noorden. (Consumers International, 2001) 
 
• Een vergrote markttoegang voor ontwikkelingslanden tot het Noorden is noodzakelijk 
Dit argument gaat vooral op indien voor onbewerkte producten als koffie, thee en bananen een 
fairtrade-prijs wordt betaald aan kleine boeren. Ook een verbeterde markttoegang voor 
bewerkte en industriële producten (zoals textiel, en bewerkte tropische producten als koffie en 
chocolade) zou meer ontwikkelingsrelevant zijn, omdat hier voor ontwikkelingslanden een 
grotere toegevoegde waarde is te behalen dan voor onbewerkte landbouwproducten. 
Tariefescalatie voor deze bewerkte producten voorkomt echter een verbeterde markttoegang 
van ontwikkelingslanden tot onze markten. Uit dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat 
landbouwproducten niet te vergelijken zijn met andere producten, en exportlandbouw ten koste 
kan gaan van eigen voedselzekerheid en het milieu. Daarbij leidt overproductie in primaire 
producten tot lage prijzen en dus ruilvoetverslechtering. 
Kenmerkend is ook dat bijvoorbeeld het miniserie van LNV vooral de positieve kanten van 
markttoegang voor het landbouwbedrijfsleven benadrukt, voor Nederland als traditioneel 
exportland. De negatieve effecten worden wel gesignaleerd binnen de nota ‘Boeren bij 
vrijhandel’, maar het wordt al als niet meer realistisch beschouwd dat de liberaliseringsgolf nog 
te keren is. Via de non-trade concerns en een internationalisatie van beleid, probeert men nog 
bij te sturen. (Min.LNV, 2002, p.15-18) Deze visie bleek overigens in nog sterkere mate binnen 
de nota ‘Voedsel en groen’ uit 2000 van hetzelfde ministerie.  
Het argument wordt ook vaak gebruikt dat we ook moeten denken om ontwikkelingslanden, 
door hun meer markttoegang te bieden. Hierbij wordt gemakshalve vergeten dat de westerse 
landen in ruil daarvoor ook markttoegang willen, of dat we de stem van ontwikkelingslanden 
nodig hebben bij WTO-onderhandelingen om bijvoorbeeld de handel in diensten via GATS 
verder te liberaliseren. Zie ook de zelfvoorzienende benadering binnen deze paragraaf. 
 
• Ontwikkelingslanden die integreren in de mondiale economie via exportproductie, maken 

een hogere economische groei door, dit is goed voor de armen (NRC, 10-11-2001) 
Dit argument wat zou blijken uit onderzoek van de Wereldbank, gaat vooral op bij de al eerder 
genoemde export van bewerkte en industriële producten. Dit wordt echter bemoeilijkt zoals zal 
blijken in de volgende hoofdstukken. Daarbij zegt een stijging van het gemiddeld BNP per 
hoofd van de bevolking nog niets over de voorziening van basisbehoeftes van alle delen van de 
bevolking. Zo wordt door dit argument India genoemd als succesvol land, terwijl in dit land 200 
miljoen ondervoede mensen voorkomen. Volgens Went (2002, p.63) kwam dit argument tot 
stand na het ‘extreem misleidend’ weergeven van de conclusies van een Wereldbank-onderzoek 
 
• Het milieu is gebaat bij internationale handel, omdat hierdoor minder productiemiddelen 

worden verspild, de vervuiler moet ook internationaal gaan betalen (NRC, 10-11-2001) 
Inderdaad moet de vervuiler ook internationaal gaan betalen, dat moet echter ook gelden voor 
degene die hulpbronnen op een niet duurzame manier uitput. Binnen de landbouw is een 
sluitende kringloop van zoet water, organische stof en nutriënten noodzakelijk, om landbouw 
op de lange termijn te waarborgen. Chemische vervuiling dient ook te worden voorkomen. Als 
via financiële prikkels aan deze eisen tegemoet wordt gekomen, en als dit argument ook de 
bijdrage aan het broeikaseffect bevat, kan ik hierin meegaan omdat de bijbehorende 
energieheffing, een flinke rem zal betekenen op het internationaal transport en dus handel.  
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• Te hoge eisen en normen op gebied van voedselveiligheid, milieu en arbeidsnormen worden 
misbruikt als verkapt protectionisme door het Noorden. 

Het is dan nodig om aan ‘capacity- en institutionbuiling’ te doen in ontwikkelingslanden. (min. 
LNV, 2002, p.15-18) Hiervoor dienen onder andere private bedrijven te worden ingezet via 
bijvoorbeeld public-private-partnerships. Dit is een argument dat naar mijn mening vooral door 
multinationals die afhankelijk zijn van agrarische producten uit andere landen wordt misbruikt, 
om op zoek te gaan naar de producten voor de laagste prijs. Door ongelijke regelgeving tussen 
bijvoorbeeld de EU en ontwikkelingslanden, treedt hierdoor een oneerlijke concurrentie op ten 
opzichte van plaatselijke boeren. Door het wel toepassen van deze normen (inclusief het recht 
op voedselsoevereiniteit op lange termijn) worden ook boeren en de bevolking in 
ontwikkelingslanden beschermd tegen het onduurzaam uitputten van hun hulpbronnen, ten bate 
van exportproductie in plaats van eigen voedselproductie. Hiermee wordt bijvoorbeeld 
voorkomen dat in Brazilië kleine boeren met geweld van hun land worden afgejaagd, en 
oerwouden worden vernietigd, ten bate van grootgrondbezitters die hun suikerplantages willen 
uitbreiden. Landloze boeren kunnen hier onder erbarmelijke omstandigheden op werken (zie 
video SWR). 
 
• Handelsliberalisering leidt tot verliezers (NRC, 10-11-2001) 
Dit argument slaat bijvoorbeeld op de werknemers in industriële productie in het Noorden, 
wanneer deze bedrijven vertrekken naar het Zuiden op zoek naar lagere lonen. Hiervoor in de 
plaats komt echter weer andere werkgelegenheid zoals diensten. Het zojuist genoemde 
voorbeeld van bedrijven die van de VS via Mexico naar China trekken, toont echter aan dat de 
voormalige boeren in Mexico nu ook hun tijdelijke baan kwijt zijn en al eerder hun 
landbouwbedrijf.  Zij verliezen dus dubbel. 
 
• Exportsubsidies en andere subsidies moeten worden afgeschaft 
Dat exportsubsidies in de landbouw moeten worden afgeschaft is ook een deel van deze visie. 
Dit is echter het enige onderdeel waar wel een breed gedragen overeenstemming over is binnen 
de meeste andere ‘kampen’ die ik nog behandel. 
 
• Arme landen kunnen zich binnen de WTO-onderhandelingen niet laten bijstaan door een 

groot aantal juridische experts, ook kan men zich te weinig beschermen tegen 
multinationals (NRC, 10-11-2001) 

Hier ben ik het helemaal mee eens, de VS en de EU en met name hun multinationals hebben 
een veel te grote invloed op de WTO-uitkomsten. Maar ik zou dit willen uitbreiden naar alle 
bevolkingsgroepen inclusief etnische minderheden binnen deze landen. Deze groepen worden 
vaak in het geheel niet vertegenwoordigd door ontwikkelingslanden. Zo behoren landen als 
Brazilië, de Filippijnen en Thailand tot de Cairnsgroep (voorstanders van verder gaande 
liberalisering) terwijl zal blijken dat grote delen van de boeren en inheemse volkeren hier veel 
last van ondervinden. 
 
Voorstanders van verdere liberalisering onder voorwaarden 
Binnen deze groep bevinden zich de VN en verschillende maatschappelijke groeperingen en 
politieke partijen. Te onderscheiden zijn drie verschillende groepen die willen liberaliseren 
onder voorwaarde dat er meer rekening wordt gehouden met respectievelijk de belangen van de 
boeren; - met ontwikkelingslanden; en - met het milieu en ontwikkelingslanden. 
 
2. Langzame liberalisering meer nadruk op belangen van de Noordelijke boeren; LTO-
Nederland 
Het op de export gerichte deel van de Nederlandse boeren denkt dat een verdere liberalisering 
gunstig zal uitpakken, omdat hierdoor de kansen voor markttoegang op markten buiten de EU 
verbeterd worden. Op dit moment hebben de tuinbouwsector en de intensieve veehouderijsector 
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al te maken met een stuk minder marktbescherming dan de akkerbouwsector en de 
melkveehouderij. Het standpunt wat dan naar buiten komt is een voorzichtig optimisme over 
verdere liberalisering via de WTO, omdat hier tenminste afspraken te maken zijn. Een duidelijk 
andere stem liet Aike Maarsingh horen, in het interview dat ik met hem had (zie bijlage 13) 
“Liberalisering maakt de rijken rijker, en de armen armer.” zei hij onder andere. Het inruilen 
van prijsondersteuning en importheffingen, voor prijsverlaging en hectaretoeslagen zou hij het 
liefste terugdraaien.  
De LTO gaat nog steeds niet zo ver dat men de exportsubsidies wil afschaffen, uit angst dat dan 
andere ontwikkelde landen als de VS, Nieuw-Zeeland en Australië, en rijkere 
ontwikkelingslanden als Argentinië, Brazilië en Thailand, hun markten overnemen. (LTO, 
2001, p.5) Daar zit wat in, zeker zolang exportkredieten en oneigenlijke voedselhulp wel 
geaccepteerd blijven binnen de WTO. Ook is er een padstelling (of overeenstemming) tussen de 
VS en de EU over het accepteren van inkomenstoeslagen, men is nog niet zover dat deze 
worden gezien als een verkapte vorm van dumping.  
Samenvattend kan worden gezegd dat de exportgeoriënteerdheid met acceptatie van 
schaalvergroting en verder technologische ontwikkeling, het wint binnen de LTO van de 
noodzaak om zoveel mogelijk boeren (hun leden toch?!) hun bedrijf te laten behouden. Ook ziet 
men nog te weinig in dat men in de tang wordt gehouden door multinationals in de toevoer van 
kredieten, zaden, bestrijdingsmiddelen, kunstmest en landbouwmachines, in de (detail)handel 
en in de verwerkende industrie. Mede hierdoor ziet men regelgeving op gebied van milieu en 
dierenwelzijn, nog teveel als een bedreiging in plaats van een kans. Juist deze multinationals 
willen namelijk over het algemeen zo weinig mogelijk normen en regelgeving, om boeren 
internationaal en binnen de EU tegen elkaar uit te kunnen spelen.  
 
3. Liberalisering met meer nadruk op de belangen van ontwikkelingslanden; Novib / 
Oxfam  
‘Novib stelt dat handel een belangrijke motor voor ontwikkeling kan zijn. Toegang tot de 
koopkrachtige westerse markten kan een belangrijk middel zijn om economische groei te 
versnellen, en kansen te creëren voor arme mensen. Juist in en rond de landbouwsector is de 
concentratie van mensen die onder de armoedegrens leven hoog. Maar ook juist de 
landbouwsector wordt in het Noorden sterk beschermd. Het huidige WTO-akkoord maakt het 
mogelijk dat ontwikkelingslanden in hoog tempo hun markten openen, terwijl het Noorden de 
landbouw nog altijd sterk kan beschermen.’ (Milieudefensie, Novib, 2002) 
In bijlage 12 kunt u zien wat de aanbevelingen zijn van Novib als onderdeel van Oxfam en haar 
campagne ‘Make Trade fair’. Hierin komt het bovenstaande ook terug. Men meent dus sterk dat 
een toegenomen toegang tot westerse markten, een duidelijk stap voorwaarts kan zijn om 
armoede te bestrijden. Er is van verschillende kanten veel kritiek gekomen op deze campagne, 
die zo dadelijk aan de orde zal komen. Daarnaast mis ik het probleem van de schuldenlasten, de 
macht van de multinationals en het milieuprobleem op haar agenda.  
Zij zoeken dus nog steeds een (neoliberale) oplossing via een exportgeoriënteerde 
ontwikkeling, zonder zich af te vragen of armoedebestrijding hetzelfde is als een verbetering 
van de toegang tot basisbehoeftes. Dit heeft er alles mee te maken dat men milieu nog steeds als 
een luxe product ziet. Shiva gaat hier binnen de hierna volgende zelfvoorzienende benadering 
verder op in. Ook het tegenover elkaar plaatsen van Noordelijke boeren en Zuidelijke boeren 
getuigt naar mijn mening van een gebrek aan inzicht. Zie bijlage 14 voor mijn verdere reactie 
op deze campagne. 
Volgens Einarsson, een medewerker van een Zweedse NGO (2000, p.21), wordt om de 
volgende reden teveel verwacht van verbeterde markttoegang van ontwikkelingslanden tot 
Noordelijke markten: 
- ontwikkelingslanden zijn vooral kopers in plaats van verkopers op de wereldmarkt, bij een 

verbeterde markttoegang tot ontwikkelde landen zal de eis andersom ook gelden, waardoor 
ontwikkelingslanden juist in het nadeel zijn door toegenomen concurrentie vanuit het 
Noorden; 
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- ontwikkelde landen produceren meestal goedkoper voedsel dan ontwikkelingslanden, ook 
dit leidt bij liberalisering weer tot meer concurrentie voor ontwikkelingslanden dan 
andersom; 

- ontwikkelde landen domineren de voedsel- en veevoerexport; bij wederzijdse vergrootte 
markttoegang  is de concurrentie wederom voor ontwikkelingslanden het grootste; 

- tropische producten hebben al een redelijk goede markttoegang, met uitzondering van 
bananen, suikerriet en tropische oliën; ook hier profiteren ontwikkelde landen weer meer 
van wederzijdse importtariefafbraak; 

- de exportsector in ontwikkelingslanden staat vaak los van de voedselproductiesector; 
hierdoor is het zeer onzeker dat de landbouw als geheel en daarmee ook kleine boeren 
zullen profiteren. Ook is concurrentie onderling om de hulpbronnen (land, water, arbeid) 
tussen exportlandbouw en de eigen voedselproductie niet ongewoon (zie Hoofdstuk 5 en 6). 

Concluderend zullen volgens Einarsson die landen of sectoren binnen landen profiteren van 
wederzijdse tariefreductie, die het potentieel hebben om te kunnen exporteren. Het zou echter 
degene in toenemende problemen brengen die afhankelijk zijn van de bescherming van hun 
productie voor de nationale markt. 
 
4. Groen Liberalisme: meer nadruk op belangen van milieu en ontwikkelingslanden; 
Groene politieke partijen, Friends of the Earth Europe en Birdlife International 
Deze organisaties hangen de groene marktbenadering aan, ook wel ‘Groen Liberalisme’ 
genoemd. Zij willen binnen het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid dat subsidies van de 
productie ontkoppeld worden, via een verschuiving van eerste pijlerbudget naar tweede 
pijlerbudget. Boeren moeten betaald worden voor hun publieke diensten als water, 
biodiversiteit en landschap. Prijsondersteuning wordt hierbij afgeschaft en de wereldmarkt 
bepaalt de prijs. (FOE Europe, 2002) Bij deze benadering wordt de liberalisering als 
uitgangspunt genomen, dus wordt geaccepteerd dat de boer geen kostendekkende prijs meer 
kan krijgen. Daarmee blijft dumping op de derde wereldmarkt dus mogelijk, omdat de prijs 
kunstmatig laag gehouden wordt. (FOE Europe, 2002a) Sommige Friends of the Earth-groepen 
behoren echter meer tot de Zelfvoorzienende benadering (zie 6). Milieudefensie neemt op dit 
moment een tussenpositie tussen deze twee benaderingen in.  
Volgens Koning (2001, p.11) wordt door een keuze voor inkomenstoeslagen in plaats van 
prijsondersteuning, een sectorbrede omslag in de landbouw naar een duurzame productie juist 
tegen gehouden. Hiervoor is namelijk een hogere in plaats van een lagere prijs noodzakelijk om 
extra inspanningen te kunnen betalen. Dit is al gebleken bij de Farmbill in the USA.  
Een argument om de inkomenstoeslagen onafhankelijk te laten zijn van de productie kan wel 
een verbetering zijn ten opzichte van gekoppelde steun aan een product, omdat bepaalde 
gewassen als hennep (dat zeer vele gunstige kenmerken heeft) dan weer aantrekkelijk wordt. 
Nu is het saldo in vergelijking met graan (inclusief hectaretoeslag) te laag, om aantrekkelijk te 
zijn. Een nog beter alternatief blijft wat mij betreft een kostendekkende prijs, gekoppeld met 
quotering. Een ander voordeel van subsidies zou kunnen zijn dat je een maximum per bedrijf 
kan vaststellen, zodat niet alleen de grootste bedrijven profiteren. 
 
Tegenstanders van verdere liberalisering 
 
5. De boerenbenadering  
Naast de groene marktbenadering onderscheidt FOE Europe (2002) de boerenbenadering. Deze 
wordt bijvoorbeeld aangehangen door José Bové en zijn boerenorganisatie Confederation 
Paysanne (CPE) uit Frankrijk, maar ook door Via Campesina (een internationale 
boerenorganisatie), het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontact (NAJK , 12.000 jonge agrariërs 
in Nederland) (IS, 2002), de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en de Nederlandse 
Melkveehouders Vakbond (NMV). Maar ook Japan en Zuid-Korea verkondigen binnen de 
WTO dit standpunt om hun eigen boeren beschermen. (Hines, 2000, p.207) 
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Al deze organisaties willen verkoopprijzen die de totale productiekosten dekken. Dit kan via 
garantieprijzen en importheffingen door de EU tot een prijsniveau waarop duurzame 
(ecologisch en sociaal) productie mogelijk is, gekoppeld aan productiebeheersing om 
overproductie te voorkomen. Dit betekent een herstel van de situatie binnen de EU van voor de 
Mac Sharry-hervormingen, gekoppeld aan productiebeheersing (zie Hoofdstuk 6).  
Zij zien de inkomenstoeslagen binnen de EU en de VS ook duidelijk als handelsverstorend, wat 
blijft uit de verschillende cases in Hoofdstuk 6 (Mexico, andere landen in Centraal-Amerika, de 
Filippijnen, India, China) waarbij goedkoop graan, maïs of rijst uit ontwikkelde landen op hun 
markt gedumpt werd. Dit was onderdeel van regionale (NAFTA) of mondiale 
vrijhandelsverdragen.  
CPE zegt hierover: “directe betalingen aan boeren die een prijsverlaging min of meer 
compenseren, is directe besteding van overheidsfinanciën aan grote detailhandels en de agro-
industrie.”  Zij zijn door de lagere inkoopprijs namelijk in staat om hogere marges te behalen. 
De voorstellen binnen deze boerenbenadering kosten dan ook geen belastinggeld, maar brengen 
dit juist op door de importheffingen aan de grenzen. (Friends of the Earth, 2002a)  
Binnen de boerenbenadering wil men in eerste instantie een kostendekkende prijs, en daarbij 
voor boeren die hier toe in staat zijn extra beloningen voor extra inspanningen op gebied van 
natuur en landschap. Als men voor het inkomen te veel afhankelijk is van inkomenstoeslagen, is 
men te zeer afhankelijk van de politieke kleur (binnen de uitvoerende lidstaten) die op elk 
moment kan besluiten de subsidies te verlagen om het geld voor andere doeleinden te 
gebruiken.  
 
6.  De zelfvoorzienende benadering 
Deze benadering ligt dicht bij de boerenbenadering, maar deze concentreert zich vooral op de 
discussie van enerzijds een exportgeoriënteerde ontwikkeling als hulpmiddel voor de 
ontwikkeling van ontwikkelingslanden waarbij de ontwikkelde landen hun markttoegang 
moeten verbeteren (benadering 3), tegenover anderzijds dat deze exportgeoriënteerde 
ontwikkeling ten koste gaat van eigen voedselvoorziening, milieu en biodiversiteit en kleine 
boeren (deze benadering).  
Bij de exportgeoriënteerde ontwikkeling gaan de winsten volgens hen vooral naar 
multinationals in toevoer, afvoer en verwerking, en niet naar de armste bevolking en deze 
kleine boeren. Tot deze laatste groep behoort Via Campesina, de meeste Friends of the Earth-
groepen in Latijns-Amerika, en bijvoorbeeld Vandana Shiva en Walter Bello (Focus on Global 
South in de Filippijnen). (FOEE, 2002a) 
De grootste kritiek op de benadering die zich richt op verbeterde markttoegang is dat deze 
uitgaan van het vrijhandelsparadigma dat verspreid wordt via de WTO, in plaats van zich te 
richten op de negatieve effecten van deze WTO voor ontwikkelingslanden. De WTO vindt 
Bello (2002) niet representatief, ondemocratisch, niet transparant en wordt gedomineerd door 
supermachten. Het grote probleem is de exportgeoriënteerde landbouw en het feit dat 
ontwikkelde landen in ruil voor markttoegang tot hun markt ook toegang willen tot de markten 
van ontwikkelingslanden. Vooralsnog is dit, en dat zal ook blijken uit de hoofdstukken 4 t/m 6, 
een veel groter probleem.  
Shiva (2002) vindt dat het verschil zit in het streven naar de principes van mensenrechten, 
rechtvaardigheid, democratische participatie, soevereiniteit en duurzaamheid enerzijds, 
tegenover het ontmantelen van deze principes als handelsbarrières door de liberaliserings-
benadering anderzijds. Door handel uit zijn sociale en ecologische verband te halen raken de 
mensen ontvreemd als lid van de samenleving, en worden ecosystemen vernietigd. Ze vindt dat 
Oxfam deze twee benaderingen onterecht heeft proberen te koppelen. 
Door te streven naar markttoegang in rijke landen, stimuleert ze het exportgerichte model 
vanuit ontwikkelingslanden, dat al jaren geen rekening houdt met de onzichtbare sociale en 
ecologische kosten. Niet de rijken moeten dus een offer brengen door hun markt te openen 
(zoals zo vaak gezegd wordt), maar de armen doordat hun hulpbronnen voor eigen 
voedselvoorziening worden ingezet om de behoefte aan luxe-consumptie (zoals vlees, garnalen, 
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bloemen en groenten) van het Noorden te vervullen. Juist in het Noorden moet de consumptie 
dus nog meer stijgen, terwijl zij al boven de draagkracht van de hulpbronnen van de aarde 
leven.  
Door het onduurzame inzetten van hulpbronnen voor de export, worden de bestaansbasis van 
kleine producenten verwoest, en armoede verder verergerd in plaats van opgelost. In plaats van 
de $100 miljard die ontwikkelingslanden volgens Oxfam mislopen door handelsbarrières in het 
Noorden, zouden werkelijke kosten voor ontwikkelingslanden $1 triljoen zijn als deze ingezet 
zou worden in de productie van rundvlees, bloemen en garnalen. Dit komt door de 
milieudegradatie en boeren en vissers die hun bestaansmogelijkheid verloren zien gaan. Voor 
iedere dollar verdient met de export van rundvlees, gaat $15 verloren aan ecologische functies 
(mest, trekkracht) waarvoor machines en kunstmest moeten worden teruggekocht, en het 
broeikaseffect wordt hierdoor versterkt. Door exportoriëntatie is de voedselzekerheid in India 
met 75% afgenomen en het handelstekort met $1 miljard toegenomen.  
Overigens was India van oudsher bekend om haar peperexporten, die worden nu onmogelijk 
gemaakt door dumping. Ook de bestaansbasis van boeren wordt verwoest met gedumpt voedsel 
vanuit ontwikkelde landen op lokale markten, wanneer SAP’s landen dwongen hun 
importbelastingen op te heffen.  
Tenslotte blijkt al jaren dat de prijzen dalen en de ruilvoet verslechterd als landen zich slechts 
richten op de export van primaire producten. Landen moeten dus meer en meer exporteren, voor 
steeds lagere inkomens. ‘De belofte van Oxfam wordt dus niet waargemaakt in de praktijk, dat 
1% exportstijging $100 miljard oplevert voor de ontwikkelingslanden. Om deze ruilvoet te 
verbeteren moeten er structurele veranderingen plaatsvinden in de globale economie (vooral het 
kwijtschelden van schulden (GG)), het zijn die veranderingen die ook anti-globalisten willen.’ 
Juist deze anti- of anders-globalisten werden door Oxfam als globofoben in een hoek geplaatst. 
De zelfvoorzienende benadering wil dus dat kleine boeren hun lokale en regionale markten 
(waar zij zich vooral op richten) via importtarieven en -quota kunnen afschermen tegen 
dumping. De exportgeleide ontwikkeling die Oxfam voorstaat leidt niet tot aansluiting bij de 
economische globalisering, maar tot economische en politieke uitsluiting. Juist door deze 
economische globalisering met als gevolg verwoesting van bestaansbasissen, banen, 
hulpbronnen en culturen, worden mensen in India en Frankrijk in de handen van de rechts-
extremisten en nationalisten gedreven. In plaats van een sterke lokale en nationale economie 
isolationistisch te noemen zoals Oxfam gedaan heeft, is juist deze economische lokale 
zekerheid de enige oplossing tegenover toenemende vreemdelingenhaat, fundamentalisme, 
haatdragendheid en isolationisme. ‘Globalisering voedt dus isolationisme, uitsluiting en het 
fragmentatie van de samenleving. Sterke lokale economieën integreren gemeenschappen door 
algehele veiligheid te genereren en door culturen in zich op te nemen.’ (Shiva, 2002) 
Volgens Bello (2002) zijn het vooral Australië, Nieuw-Zeeland en Argentinië binnen de Cairns-
groep die zo aandringen op markttoegang, en willen Indonesië en de Filippijnen daarom 
misschien zelfs uit de Cairns-groep stappen (zie Hoofdstuk 6).  
Shiva (2001) ziet vooral een oplossing door het centralistische systeem te decentraliseren. 
Gemeenschappen op het lokale niveau moeten over hun eigen voedselzekerheid kunnen 
beslissen. Nationale regeringen moeten vervolgens regionaal voedselbeleid opstellen en dit 
integreren in een nationaal voedselzekerheidsbeleid. 
Het is overigens een mythe dat zelfvoorzienende landbouw minder productief zou zijn. In 
Brazilië was de productiviteit van boerderijen van minder dan 10 hectare $85 per hectare, voor 
bedrijven van 500 hectare was dit $2 per hectare. (www.twnside.org.sg , 1996) 
 
3.6.2 Conclusies 
Bij het vergelijken van de verschillende benaderingen is er naar mijn mening, naast een 
verschillende visie op gebied van ontwikkeling sprake van een gebrek aan integrale kennis, die 
ervoor zorgt dat er zo’n grote verschillen tussen betrokken actoren zijn, over een 
oplossingsrichting die tegemoet komt aan het voorzien van de basisbehoeftes en de 
bescherming van het milieu in Noord en Zuid. Het pleiten voor markttoegang houdt namelijk 
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tevens in dat Noordelijke landen meer toegang tot ontwikkelingslanden eisen. Het middel kan 
in dat geval erger zijn dan de kwaal, waardoor de voorziening van basisbehoeftes op de lange 
termijn in gevaar komt, o.a. door uitputting van natuurlijke hulpbronnen en milieuvervuiling. 
Ook het accepteren van de liberalisering van de wereldhandel als een soort natuurlijk 
verschijnsel, dat niet meer te keren is speelt een grote rol bij een aantal van de genoemde 
actoren.  
Het ziet er vooralsnog naar uit dat er zo weinig invloedrijke voorstanders zijn van de laatst 
genoemde boeren- en zelfvoorzienende benaderingen, dat deze voorlopig niet ingevoerd zullen 
worden. Daarentegen maken de voorstanders van liberalisering onder voorwaarde, de meeste 
kans op het werkelijk in de praktijk uitvoeren van hun visie.  
 
3.7 Een aanzet tot de volgende empirische hoofdstukken 
 
Aan het eind van dit hoofdstuk is het volgende duidelijk geworden: 
- op basis van welke kenmerken ik in de volgende hoofdstukken ga beoordelen wat de 

gevolgen voor het milieu en de voorziening van basisbehoeftes zijn van een (verdere) 
liberalisering van de handel in landbouwproducten; 

- wat de kenmerken zijn van de neoliberale benadering en aan welke voorwaarden de vrije-
markt-theorie moet voldoen in de praktijk; 

- dat er zowel interne als externe barrières voor een succesvolle ontwikkeling zijn binnen 
ontwikkelingslanden, mijn scriptie richt zich vooral op de externe barrières; 

- dat landbouwproducten om een aantal redenen niet vergelijkbaar zijn met andere producten, 
waardoor de vrije-markt-theorie zelfs als aan alle theoretische voorwaarden zou worden 
voldaan, toch een groter overheidsingrijpen noodzakelijk maakt; 

- dat er vele visies bestaan op de liberalisering van de handel in landbouwproducten, die 
gebaseerd zijn op: 
- het al dan niet onderkennen van landbouw als een aparte economische sector,  
- het al dan niet accepteren van de neoliberale wereldvisie als enige juiste visie die al dan 

niet nog enige bijsturing behoeft,  
- het al dan niet erkennen de voorziening van basisbehoeftes en het milieu als cruciale 

factoren boven macro-economische kengetallen,  
- het reductionistisch dan wel holistisch en integraal benaderen van de problematiek.  

 
Als hypotheses die ik in de volgende hoofdstukken wil bewijzen, heb ik de volgende stellingen 
opgesteld op basis van dit theoretische hoofdstuk: 
- In het algemeen wordt er niet voldaan aan de voorwaarden die gelden volgens de vrije-

markt-theorie, zowel binnen als buiten de landbouw. 
- Het is mogelijk om de vrije-markt-theorie wel effectief toe te passen in de praktijk, 

waardoor een deel van de problematiek kan worden opgelost op gebied van milieu en 
basisbehoeftes. Hiervoor is er wel een sterke (inter)nationale overheid noodzakelijk die 
zorgt voor bindende regelgeving, en effectieve financiële beleidsinstrumenten. 

- Naast het effectief in de praktijk brengen van de vrije-markt-theorie, zijn er alternatieven 
die de voorziening van basisbehoeftes en het belang van het milieu nog verder kunnen 
verbeteren. Hiervoor is het noodzakelijk dat afscheid wordt genomen van de neoliberale 
wereldvisie. 

- Het is uit het oogpunt van milieu en de voorziening van basisbehoeftes noodzakelijk, dat 
landbouwproducten zoveel mogelijk zelfvoorzienend (lokaal, regionaal, nationaal of 
maximaal ter grote van handelsblokken als de EU) worden voortgebracht. De grootte van 
deze zelfvoorzienende regio is afhankelijk van de capaciteit van betreffende regio om op 
een democratische basis de belangen van alle delen van de bevolking en het milieu te 
behartigen. 

- Schuldenlasten en het (daarop volgend) neoliberale beleid van Wereldbank en IMF, vormen 
een belemmering voor de voorziening van basisbehoeftes en het milieu (zie Hoofdstuk 4). 
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- De exportgeoriënteerde benadering in de landbouw levert over het algemeen vooral nadelen 
op voor de voorziening van basisbehoeftes en het milieu (zie Hoofdstuk 5). 

- De WTO en in mindere mate de EU zorgen ervoor dat nog steeds de exportgeoriënteerde 
benadering prevaleert boven de zelfvoorzienende benadering, met bijbehorende nadelen (zie 
Hoofdstuk 6). 

- Multinationals in de toevoer, verwerking en handel hebben een grote invloed op het beleid 
van nationale staten, Wereldbank, IMF en WTO, waardoor het streven naar winst (bij 
verdere liberalisering) prevaleert boven de voorziening van basisbehoeftes en het milieu 
(zie Hoofdstuk 4, 5 en 6). 

- Liberalisering van de handel in landbouwproducten onder de huidige voorwaarden binnen 
de WTO, leidt vooral tot nadelen op gebied van het milieu en de voorziening van 
basisbehoeftes (zie Hoofdstuk 6).  

- Er zijn alternatieven zijn die wel voldoen aan de gestelde criteria voor de voorziening van 
basisbehoeftes en het milieu, en die tevens minder kosten (op de lange termijn).   
Deze alternatieven bevinden zich binnen een combinatie van de zojuist genoemde boeren- 
en zelfvoorzienende benadering binnen het debat over de liberalisering van de handel in 
landbouwproducten (zie Hoofdstuk 7).  

 
Na analyse van de onderzoeksresultaten uit hoofdstuk 4 t/m 6 zal ik in hoofdstuk 7 bij de 
conclusies en aanbevelingen terugkomen op deze stellingen. 
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Hoofdstuk 4 Schuldenproblematiek, Wereldbank en IMF  
 
4.1 Inleiding 
 
Ik ga in dit hoofdstuk in op de schuldenproblematiek van ontwikkelingslanden, omdat ik dit als 
één van de basisoorzaken beschouw van de huidige milieuproblematiek in 
ontwikkelingslanden, en van de problematiek rondom de voorziening van basisbehoeftes. 
Schuldenlasten hangen om de volgende reden samen met de liberalisering in de landbouw (in 
dit hoofdstuk zal ik dit verder uitwerken): 
- Door deze schuldenlast is men afhankelijk van het neoliberale en in dienst van 

multinationals staande beleid van Wereldbank en IMF (het Internationale Monetaire Fonds), 
waaronder het opheffen van protectie van de eigen voedsellandbouw en grotere oriëntatie 
op export in de landbouw. De schulden zijn en worden echter mede door deze instellingen 
en ander beleid van ontwikkelde landen en multinationals veroorzaakt.  

- Zonder deze schulden zou men niet in versneld tempo hun natuurlijke hulpbronnen in de 
uitverkoop hoeven te doen, via export van grondstoffen, landbouw- en visproducten, en 
hout, om te kunnen voldoen aan de rente en aflossingsverplichtingen. Deze overexploitatie 
van hun hulpbronnen komt mijns inziens ten goede aan onze huidige westerse productie- en 
consumptiemaatschappij, omdat dit vaak leidt tot overproductie en dus lage prijzen (zoals 
nu bij koffie). Hierbij speelt ook mee dat de milieukosten niet zijn geïnternaliseerd in de 
verkoopprijs en er nauwelijks bindende internationale milieuwetgeving is. 

- Deze schuldenlasten zorgen er mede voor dat ontwikkelingslanden niet op een gelijk niveau 
kunnen deelnemen aan de liberaliseringsbesprekingen in de WTO, zij hebben namelijk een 
veel zwakkere uitgangspositie doordat ze vaak al eerder beschermende maatregelen in de 
landbouw hebben moeten afschaffen.  

- Ze bezitten door deze schulden en beleid van de Wereldbank en IMF, niet de financiën om 
op dezelfde manier als het Noorden via subsidies hun landbouw te beschermen. 

 
In paragraaf 4.2 behandel ik de schuldenproblematiek, in paragraaf 4.3 de Structurele 
Aanpassingsprogramma’s (SAP’s) die de Wereldbank en IMF landen met 
betalingsbalansproblemen opleggen. Hierbij komen ook de negatieve gevolgen voor milieu en 
de voorziening in basisbehoeftes aan de orde. Ook ander beleid van Wereldbank en IMF op 
gebied van de landbouw behandel ik in deze paragraaf. In Hoofdstuk 5 ga ik in op de gevolgen 
van exportlandbouw, maar dan niet specifiek als onderdeel van beleid van Wereldbank en IMF. 
In dit hoofdstuk concentreer ik me op de exportgerichtheid binnen de landbouw als gevolg van 
het beleid van Wereldbank en IMF, en de gevolgen hiervan. 
 
4.2 De schuldenproblematiek 
 
4.2.1 Historie van de schuldencrisis 
De schuldencrisis vindt zijn oorsprong in de jaren zeventig, toen er een grote stijging van de 
olieprijzen plaatsvond, waardoor de OPEC-landen hun overschoten aan financiën op westerse 
banken wegzetten. Deze wilden natuurlijk verdienen aan deze gelden zodat men onder gunstige 
condities geld uitleende ook aan ontwikkelingslanden, echter met een variabele rente. Hoewel 
men geen garanties had dat er terugbetaald werd. Er werd ook geld geleend aan dictatoriale 
regimes, die het geld over het algemeen niet gebruikten voor de ontwikkeling van hun land en 
soms geld naar privé-bankrekeningen in het buitenland sluisden. Zoals aan Mobutu van het 
voormalige Zaïre, nu Kongo. (www.50years.org) Verder werd er veel geld gestoken in 
prestigeprojecten van de machtshebbers, en waren veel van de leningen dus niet 
ontwikkelingsrelevant. Ook werden er met deze gelden oorlogen en andere militaire uitgaven 
gefinancierd. Hierbij speelde de koude oorlog een rol omdat vooral de VS geallieerden zocht in 
de derde wereld tegen het ‘dreigende’ communisme.  
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In de jaren tachtig onder het bewind van Reagan werd de betalingsbalans van de VS negatief 
door de hoge defensie-uitgaven. Dit had een rentestijging tot gevolg. 
Ook waren de landen gestimuleerd om te produceren voor de export met de geleende gelden, 
maar door het grote aanbod van verschillende landen daalde de wereldmarktprijzen van deze 
voornamelijk primaire producten. Vanaf 1981 is er dan ook sprake van een schuldencrisis. 
(Oikos, 1999,  Third World Network, www.twnside.org.sg/)  
De Wereldbank heeft ook bijgedragen aan de schuldenproblematiek. Vanaf het begin van de 
jaren ‘70 t/m 1992 is het door haar uitgeleende geld vijfmaal vergroot, van 5 miljard dollar naar 
25 miljard dollar. Volgens de Worldwatch Institute (WWI) was er een druk om zoveel mogelijk  
geld uit te lenen. Er werden doeleinden per land opgesteld op gebied van hoeveelheid uit te 
lenen geld. (WWI, 1994, p.169) Daarbij werd veel van dit uitgeleende geld gebruikt voor grote 
infrastructurele projecten als waterdammen, die niet direct ontwikkelingsrelevant waren voor de 
armste bevolking (zie paragraaf 4.3.4). In bijlage 3 (case India) blijkt hoe multinationals die 
nieuwe markten zochten voor hun Groene Revolutie-pakket met steun van de Wereldbank, 
zorgden voor een schuldenlast in India.  
 
4.2.2 Exportkredieten, de verborgen medeveroorzaker van schuldenlasten 
Een misstand die ook nu nog speelt zijn de exportkredieten. Deze bestaan uit herverzekeringen 
die bijvoorbeeld ook Nederlandse bedrijven afsluiten bij de Nederlandse Crediet Maatschappij 
(NCM) wanneer zij exporteren naar ontwikkelingslanden. Wanneer landen niet kunnen betalen 
voor de geleverde producten of diensten, krijgt het Nederlandse bedrijf uitgekeerd door de 
NCM, waardoor het ontwikkelingsland een schuld opbouwt. Zou Nederland deze schuld willen 
kwijtschelden dan gaat dit ten koste van het budget van Ontwikkelingssamenwerking. Dus dan 
wordt eigenlijk het Nederlandse bedrijfsleven gesteund met ontwikkelingsgeld. Een groot 
probleem hierbij is verder dat veel van de geëxporteerde producten of diensten niet 
ontwikkelingsrelevant zijn, en verder dat het ministerie van Financiën nog geen openheid wil 
geven in de uitgevoerde transacties. Het schijnt echter vooral om producten en diensten in de 
mijnbouw, oliewinning, infrastructuur en energievoorziening te gaan.  
Internationale Export Credit Agencies (ECA’s) subsidiëren bijna tien procent van alle handel in 
de wereld, wat in totaal neerkomt op zo’n $500 miljard per jaar. In tegenstelling tot de 
Wereldbank, die onder druk enige sociale normen heeft opgesteld voor de projecten die ze 
financiert, ‘financieren ECA’s de meest weerzinwekkende exporten en investeringen, 
overleggen nooit met de lokale bevolking en niemand weet wat ze doen. Alle ECA’s tezamen 
vormen de grootste publieke financier van allerlei controversiële projecten in de wereld. Tussen 
1994 en 1999 verzekerden de ECA’s met zo’n $44 miljard projecten in olie, gas en andere 
fossiele brandstoffen. Dat is gigantisch in vergelijking met de $1,2 miljard die de Wereldbank 
aan die sector uitgeeft.’ Ook investeert men in nucleaire projecten, stuwdammen, en worden er 
wapens verkocht via ECA’s aan landen als Indonesië en Colombia. Men investeert vaak in die 
projecten die de Wereldbank (om milieu- of sociale redenen) niet uitvoert. (Ravage, 2002)   
Exportkredieten betreffen 25 % van alle schulden in 1996 (Ravage, 2002), en loopt op tot 50% 
van de schulden in sommige van de armste Afrikaanse landen. (Jubilee 2000, 2001, p.9) Omdat 
er ook wapenverkopen onder vallen betreft het echter ook non-productieve investeringen, 
waarmee geen geld kan worden verdiend om de schuld af te betalen. (Ravage, 2002)  
Goldenmann in (Mol, 2001, p.102) bevestigt deze problematiek van gebrek aan transparantie,  
‘accountability’ en milieubewustzijn bij nationale exportkredietmaatschappijen.  
Wemos en Both End hebben binnen de Jubilee Nederland coalitie een brief gestuurd naar het 
ministerie van Financiën, waarin ze openheid willen en zich beroepen op de Wet Openbaarheid 
Bestuur. 

 
4.2.3 Gevolgen van de schuldenproblematiek 
Door de schuldencrisis steeg de schuld van de ontwikkelingslanden van $567 miljard in 1980 
naar $1400 miljard in 1992, in 2000 bedroeg de schuld $2050 miljard. Volgens Jubilee 2000 
(Oikos, 1999) werd er in 1997 $250 miljard betaald aan rente en aflossing van Zuid naar Noord 
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terwijl er dat jaar voor $50 miljard aan ontwikkelingshulp werd gegeven in omgekeerde 
richting. Er is dus helemaal geen stroom geld van Noord naar Zuid, zoals veel mensen denken. 
Tussen 1980 en 1992 werd er  $1600 miljard betaald aan rente en aflossing, dus veel meer dan 
de oorspronkelijke schuld in 1980. Hierbij moet echter wel rekening worden gehouden met 
nieuwe leningen.  
Jubilee 2000 richtte haar campagne op het kwijtschelden van de schulden van de armste 52 
landen met een gezamenlijke schuld van  $370 miljard. De HIPC-landen (Heavely Indebted 
Poor Countries, zie bijlage 2) bestaan uit 41 landen met een gezamenlijke schuld van $200 
miljard. Dit zijn de landen die de Wereldbank in aanmerking wilden laten komen voor 
schuldverlichting.  
Deze schulden waren als volgt verdeeld: 28% via de Wereldbank en regionale 
ontwikkelingsbanken, 42% bilateraal via andere landen, 10% via commerciële banken en 21% 
via het IMF, achterstallige rente en kortlopende leningen. 
Nog wat andere cijfers: de schuld van de landen in de Sub-Sahara bedroeg  $200 miljard, wat 
drie keer zoveel is als hun totale exportinkomsten. 20% van BNP van deze landen werd 
gebruikt voor rente en aflossing, dit was vier keer zo groot als hun uitgaven voor 
gezondheidszorg. In Tanzania was dit zelfs 9 maal zoveel als de uitgaven in de 
gezondheidszorg. (www.50years.org) 
In Honduras wordt 21% van het BNP gebruikt voor rente en aflossing, ten opzichte van 12% 
voor gezondheidszorg en onderwijs. In Zimbabwe staat $1 aan ontwikkelingshulp vanuit het 
Noorden tegenover $3 aan rente en aflossing, en wordt voor elke $1 export, $0,3 aan rente en 
aflossing betaald. 
Deze schulden hebben ook grote gevolgen voor het milieu, omdat landen voor het terugbetalen 
hiervan en om de rente te kunnen opbrengen hun export moeten vergroten. Ik ga hier verder op 
in bij de negatieve effecten van de structurele aanpassingsprogramma’s. 
Friends of the Earth Equador is overigens gekomen met het begrip ecologische schuld van het 
Noorden aan het Zuiden. Als dit concept geaccepteerd zou worden dan zou dit betekenen dat de 
huidige schulden worden kwijtgescholden aan ontwikkelingslanden, daarvoor in de plaats komt 
de ecologische schuld die het Noorden door kolonisatie en nog steeds voortdurende 
onduurzame onttrekking van Zuidelijke hulpbronnen en vervuiling met (chemisch) afval en 
broeikasgassen, heeft opgebouwd. Hierbij horen ook de medicinale planten uit het Zuiden die 
(illegaal) zijn meegenomen, en die minstens $30 miljard opleveren aan de Noordelijke 
geneesmiddelenindustrie. Deze zullen wij nog moeten aflossen aan het Zuiden, dit betekent een 
omkering van de geldstromen die met rente en schuldaflossing gemoeid zijn. Ook wil men dat 
de schade in natura hersteld wordt. (FOEI, 2001b, p.32) (Zie bijlage 1, voor de volledige eisen) 
 
4.3 Structurele aanpassingsprogramma’s en ander beleid van de Wereldbank en het IMF 
 
4.3.1 Inhoud van de SAP’s 
Om landen te helpen uit hun betalingsbalansproblemen te komen ontwikkelden de Wereldbank 
(in de late jaren ’70) en het IMF (vanaf 1987), structurele aanpassingsprogramma’s (SAP’s). 
Vooral toen bleek dat de reguliere leningen niet terugbetaald konden worden, werden deze 
ontwikkeld. Als ontwikkelingslanden nieuwe leningen wilden afsluiten om onder andere te 
kunnen voldoen aan de rente en aflossing van oude leningen, werden er condities aan deze 
leningen gesteld. Deze condities waren er vooral opgericht dat deze instellingen hun geld 
terugkregen van uitstaande leningen. Hierdoor werd er voor het eerst ingebroken in het interne 
beleid van soevereine nationale staten.  
Uit deze SAP’s sprak vooral het neoliberale ontwikkelingsmodel, omdat de Wereldbank en het 
IMF een te grote rol van de staat, als een rem op de  economische ontwikkeling van 
ontwikkelingslanden zagen. Het uiteindelijke doel was een nieuwe vorm van macro-
economisch management waardoor lenende landen zouden integreren in het mondiale systeem 
van handel, financiering en investeringen. Hierbij werd geïndustrialiseerde importsubstitutie 
zoveel mogelijk omgezet in productie voor de export, en werd een gunstig klimaat gecreëerd 



 58

voor de private bedrijfsleven, inclusief multinationals. ‘In essentie werden Structurele 
Aanpassingsleningen niet verstrekt om iets specifieks op te bouwen, maar om nationale 
economieën in een bepaalde richting op te bewegen.’ Vanaf het midden van de jaren ’80 
werden ook andere projectleningen van de Wereldbank en IMF-leningen van 
ontwikkelingslanden onder ‘cross-conditionality’ van de SAP’s gebracht. (Cypher en Dietz, 
1997, p.578-580)  
Ook worden de SAP’s opgelegd bij de schuldkwijtscheldingsprogramma’s via het HIPC-
initiatief, de gedeeltelijke schuldenkwijtschelding van de Heavily Indebted Poor Countries. Dit 
betreft ontwikkelingslanden die een ondraagbare schuldenlast hebben. Momenteel werkt men 
mede door de kritiek en nadelige effecten van de SAP’s (die ik zodadelijk behandel) met de 
zogenaamde Poverty Reduction Strategy Papers, waarbij de overheid en de bevolking van de 
ontwikkelingslanden mede mogen beslissen over armoedebestrijdingsprogramma’s. Deze 
PRSP’s staan echter ook nog steeds onder kritiek, omdat het consultatieproces vaak niet alle 
groeperingen in de samenleving betreft en de Wereldbank en IMF nog steeds de PRSP’s 
moeten goedkeuren als eindverantwoordelijke. 
 
De condities binnen SAP’s bestonden onder andere uit: 
- het openen van de binnenlandse markten voor buitenlandse producten, hiertoe behoort het 

afschaffen van import- en exportbelastingen; 
- het openen van de binnenlandse markt voor buitenlandse investeringen zodat zij een 

meerderheidsbelang of zelf volledige bezit over bedrijven kunnen krijgen; 
- de eliminering van regulering op buitenlands bezit van bedrijven en hulpbronnen; 
- het verplaatsen van de economie van zelfvoorzienendheid naar exportgerichtheid; 
- het devalueren van de nationale munt, om de export te stimuleren en de import te 

belemmeren; 
- het verlagen van de lonen, waardoor het aantrekkelijker werd voor buitenlandse bedrijven 

om te investeren; 
- het verhogen van de binnenlandse rente, om inflatie te bestrijden en het sparen te 

bevorderen; 
- het verminderen van de overheidssubsidies op voedsel, brandstof, water en openbaar 

vervoer, in plaats van op defensie (onder druk van de militairen en de elite); 
- het herzien van de landbouwprijzen; 
- bezuinigingen op het overheidsbudget, waardoor vaak als eerste gezondheidszorg en 

onderwijs de dupe waren; 
- verhogen van de belastingen, met name van BTW op de eerste levensbehoeften; 
- privatisering van de publieke sector; 
      (o.a. Cyper en Dietz, 1997,  A SEED, 1994, p.11 en www.globalexchange.org)  
 
Al deze maatregelen bevoorrechten de elite en buitenlandse multinationals boven de armen en 
zelfvoorzienende gemeenschappen, en zijn er vooral opgericht dat er geld vrijkomt om 
schulden af te betalen. (www.globalexchange.org)  
Volgens ‘50 years is enough’  (www.50years.org) een Amerikaanse NGO die refereert aan de 
Breton Woods-instellingen, voldoen alle IMF-leningen aan deze condities en de meeste 
Wereldbankleningen. De rest van de Wereldbankleningen gaat naar grote infrastructurele 
projecten, zoals waterdammen, irrigatiesystemen en waterkrachtcentrales (Cypher en Dietz, 
1997, p.575). Volgens the Worldwatch Institute (1994, p.158) bestonden in 1989 29% van de 
Wereldbank-leningen uit structurele aanpassingsleningen, in 1993 was dit 17%. 
 
4.3.2 Negatieve gevolgen van de SAP’s 
Vanuit vele maatschappelijke organisaties en wetenschappers is er kritiek geuit op deze SAP’s, 
omdat dit beleid vele negatieve effecten heeft. Hierbij moet naast de invloed van de 
Wereldbank en IMF, niet worden vergeten dat ook de nationale regeringen hierop invloed 
hadden, binnen het onderhandelingsproces met deze financiële instellingen. Door teveel te de 
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belangen van hun eigen (etnische groep) of de elite te behartigen, hadden zij ook invloed. De 
gevolgen op gebied van landbouw, voorziening van basisbehoeftes en het milieu zijn: 
- Een verminderde voedselproductie per hoofd van de bevolking als gevolg van 

exportgeoriënteerde landbouwproductie. In Nigeria, Ethiopië, Sudan, Kenia, Tanzania en 
Zaïre (die 60% van de bevolking in Sub-Sahara Afrika vertegenwoordigen), is als het 
gevolg van SAP’s de graanproductie per hoofd gedaald met 33%, en het beschikbare 
voedsel per hoofd met 20%. Al deze landen zagen de geëxporteerde hoeveelheid wel 
toenemen. (Shiva, 2002).  

- Het bevoordelen van grote boeren boven kleine boeren. In Bolivia bijvoorbeeld kregen de 
exportgerichte van chemicaliën afhankelijke landbouw, de vruchtbaarste gronden, terwijl de 
verplaatste Indiaanse boeren konden kiezen tussen erosiegevoelige hellingen, het kappen 
van regenwouden of werk zoeken in sweatshops. Ook werd via de overheid de opzet van 
vakbonden van landarbeiders tegengewerkt. (www.50years.org) 

- Grote problemen voor de lokale boeren die worden weggeconcurreerd doordat 
importbelastingen verplicht zijn afgeschaft. Zie onderstaande case in India. De problemen 
werden verergerd doordat inputs duurder werden door de devaluatie van de munt, en boeren 
dus extra geld moeten lenen. (A SEED, 1994, p.12) 

- ESAF-leningen (gebonden aan SAP’s) zorgden niet voor schuldafbouw, maar werden 
gebruikt om te voldoen aan verplichtingen van oude schulden waardoor probleem 
verergerde: 
- tussen 1990-95 werd er $673 miljoen per jaar geleend aan HIPC-landen echter door 

rente en aflossing betaalde deze landen netto $2 miljard terug aan de Wereldbank en het 
IMF; 

- tussen 1990 en 2000 verdubbelde de schuld: BNP-verhouding van de ESAF-landen; 
- tussen 1980 en 1995 nam de schuld/BNP-ratio toe in 91,5% van de HIPC-landen die 

onder een SAP-regime waren gevallen. (www.jubilee2000uk.org)  
- Een verminderde toegang van de armsten tot sociale voorzieningen en basisbehoeftes, 

doordat veel subsidies zijn afgeschaft en er is bezuinigd op overheidsuitgaven. Hierdoor 
nam de inflatie die volgens ‘de theorie’ had moeten dalen, door het bezuinigen op subsidies 
op eerste levensbehoeftes, juist toe. (Cypher en Dietz, 1997, p.568) 

- Vooral vrouwen waren de dupe van het lagere gezinsinkomen, omdat dit leidde tot een 
hogere werklast. Hierbij speelde hun grotere opofferingsgezindheid om het gezin draaiende 
te houden ook een rol. (Cypher en Dietz, 1997, p.581) 

- Werkloosheid onder overheidsambtenaren en overige werknemers, door 
overheidsbezuinigingen, concurrentie van buitenlandse bedrijven en het afschaffen 
exportbelasting op onbewerkte producten. 

- Het bevoordelen van exportbedrijven boven bedrijven voor binnenlandse markt. 
- Grote financiële problemen door ruilvoetverslechtering, wanneer de wereldmarktprijzen 

instorten van de die enkele grondstof waar men van afhankelijk is (werd), zoals momenteel 
bij koffie. De devaluatie van de nationale munt die de export had moeten stimuleren, had 
door de grote vraaginelasticiteit van deze primaire producten dus een averechts effect. De 
kapitaalgoederen die men nodig had voor de opbouw voor een eigen industrie, werden door 
de devaluatie, juist duurder. (Cypher en Dietz, 1997, p.567)   

- Het bevoordelen van de private sector boven de publieke sector. 
- Er is meer nadruk op buitenlandse schuld dan op binnenlandse behoeftes. 
- Er is meer nadruk op economische groei dan op de groei van de werkgelegenheid. 
- Er is meer nadruk op de korte termijn in plaats van productieverhoging en investeringen op 

de lange termijn waardoor de economie zich blijvend kan verbeteren. 
- Het afbreken van sociale vangnetten en het ontwrichten van lokale productiesystemen en 

plattelandsgemeenschappen. 
- De verspreiding van AIDS wordt bevorderd, onder andere door de trek van jongeren naar de 

stad als er geen perspectief meer is op het platteland doordat men wordt weggeconcurreerd 
met buitenlandse landbouwproducten door het verlagen van de importheffingen. Het gaat 
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dan bijvoorbeeld om jongens en mannen die gaan bijverdienen in de stad terwijl de meisjes 
en vrouwen op het platteland blijven. Ook de verbeterde infrastructuur, de urbanisatie en de 
bezuinigingen als gevolg van SAP’s op onderwijs en voorlichting, verstrekking van 
condooms en gezondheidszorg hebben hier aan bijgedragen. (www.50years.org)  

- Uit een onderzoek tussen landen uit Azië, Afrika en Latijns Amerika die al dan niet te 
maken kregen met SAP’s in de periode van 1980-1987 bleek dat: 
- SAP’s een positief effect hadden op de export en de betalingsbalans; 
- de totale investeringen (publiek plus privaat) terugliepen in landen met SAP’s;  
- SAP’s niet bijdroegen aan de economische groei en aan buitenlandse investeringen in 

vergelijking met de periode voor de SAP’s; 
- de levensstandaard van de armsten daalden onder SAP’s.  
Door de bezuiniging op overheidsuitgaven als gevolg van SAP’s gecombineerd met een 
zwakke private sector en een dalende economische ontwikkeling, was het voor 
binnenlandse en buitenlandse bedrijven in tegenstelling tot de ‘theorie’ niet aantrekkelijk 
om meer te investeren, maar juist minder. Ook de devaluatie van de munt zorgde ervoor dat 
er juist kapitaalvlucht optrad. Op een gedeelte van de overheidsuitgaven werd terecht 
bezuinigd, maar de SAP’s zorgden echter ook voor een bezuiniging op nuttige 
overheidsuitgaven, vooral door niet in te spelen op lokaal specifieke kenmerken, maar het 
toepassen van een universeel standaardrecept. Daarnaast werd er te weinig aandacht 
geschonken aan een verbetering van het belastingssysteem, waardoor de betalingsbalans 
ook hersteld had kunnen worden.  
Uit een ander onderzoek onder 33 Afrikaanse landen met SAP’s tussen 1980 en 1989, bleek 
dat de koopkracht van de mensen met een minimumloon daalde met 25%, 
overheidsuitgaven voor onderwijs daalden met 36%, en het aantal kinderen in het 
basisonderwijs daalde met 14%. (Cypher en Dietz, 1997, p.568, 569 en 580) 

- Er ontstaat grote milieuschade door exportlandbouw, boskap en mijnbouw (zie §4.3.4) 
 
• De Case India 
In bijlage 3 vindt u meer informatie over India, waaruit blijkt dat de schulden in India mede 
veroorzaakt werden door de Groene Revolutie. Banken, de chemische industrie en de 
zaadindustrie zochten nieuwe markten voor hun producten. Door een droogte in 1965 kon men 
alleen voedselhulp krijgen van de VS als men haar landbouw zou hervormen. Door dit  Groene 
Revolutie-pakket werd echter een schuldenlast opgebouwd. Daarnaast traden er watertekorten 
op, en kwamen boeren in de problemen door de hoge kosten voor inputs in vergelijking met de 
opbrengsten. Hierdoor verloren veel boeren hun land aan banken of grootgrondbezitters. Door 
de exportgerichtheid, het inferieur verklaren van traditionele voedselgewassen als gierst, het 
kwijtraken van de eigen grond en deze gemanipuleerde handelsverhoudingen, worden boeren 
maar ook de derde wereld in een situatie van afhankelijkheid gedwongen.(Shiva in Kodewes, 
1994, p.32-35) 
Vanaf 1991 werd India geconfronteerd met een SAP, met als voorwaarde en gevolgen op het 
gebied van landbouw: 
- meer ruimte voor buitenlandse concerns, waardoor zij nu een meerderheidsbelang kunnen 

verwerven tot zelfs 100 % (vroeger was dit maximaal 40%), en kan de winst geëxporteerd 
worden; 

- beperking van de steunmaatregelen aan kleine boeren; 
- terugbrengen van de importheffing op buitenlands zaad van 95 naar 15%, en het voorkomen 

dat boeren aan elkaar leren hoe zaad te vermeerderen, hierdoor werd de zaadmarkt 
opengebroken door multinationals als Cargill (door TRIPs binnen de WTO moest men 
voortaan ook patenten gaan betalen voor zaad, hierdoor namen de schulden nog verder toe); 

- verplichting buitenlands graan aan te schaffen als dit goedkoper is dan Indiaas graan; 
- multinationals kunnen de zaadhandel gaan beheersen die oorspronkelijk in handen van de 

overheid was; 
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- (buitenlandse) bedrijven kunnen nu grond van kleine boeren opkopen, om er grootschalige 
boerenbedrijven of plantages te beginnen; 

- (buitenlandse) mijnbouwbedrijven kunnen makkelijker grond aankopen, 
- (buitenlandse) hotelketens kunnen eenvoudiger grond in natuurgebieden verwerven, en de 

inheemse volkeren die daar wonen verjagen. 
Gevolgen waren dat India in 1992 verplicht werd ‘een miljoen ton tarwe te importeren uit de 
VS, in plaats van deze aan te kopen bij kleine boeren. De graanimport veroorzaakt dus armoede 
en teleurstelling op het Indiase platteland en vergroot het tekort op de betalingsbalans.’ De 
export was echter alleen maar mogelijk door de zeer grootschalige Amerikaanse productiewijze 
èn een exportsubsidie van $30 per ton. ‘Intussen zijn de Indiase overheidsuitgaven gestegen en 
is het tekort op de betalingsbalans toegenomen, hoewel het officiële doel van de 
Wereldbank/IMF-maatregelen juist was dit te voorkomen.’  
Onduidelijk is geweest wat de invloed van Cargill was bij de opstelling van dit SAP. Men geeft 
hierover geen commentaar. In Amsterdam waren er echter protesten van Indiase boeren 
“Cargill kills!” ‘De agro-multinationals – vormen de motor achter de schaalvergroting en de 
mechanisering in de landbouw. Zij zijn er in de eerste plaats voor verantwoordelijk dat zovele 
boeren en landarbeiders hun land en hun beroep hebben moeten verlaten en met name in de 
derde wereld in de miserabelste omstandigheden terecht gekomen zijn.’ Duidelijk is in dit geval 
dat ook multinationals profiteren van deze SAP’s hoewel moeilijk te bewijzen is dat ze bij de 
opstelling betrokken waren. (Smit, 2000, p.44)  
 
In bijlage 3 vindt u ook cases over de gevolgen van SAP’s in de Filippijnen en Papua Nieuw 
Guinea. Hieruit blijkt dat ook in de Filippijnen boeren door het gedwongen verlagen van de 
importheffingen, het afschaffen van subsidies aan boeren en van het productie- en 
prijsstabiliseringssysteem in de problemen kwamen. Ook werden er landhervormingen 
doorgevoerd in het voordeel van grootgrondbezitters die vooral voor de export telen.  
In Papua Nieuw Guinea moest binnen twee jaar alle van oorsprong gemeenschappelijke grond 
in handen van dorpsgemeenschappen worden geprivatiseerd en ‘ontwikkeld’. In beide landen 
bleek dat de nationale overheid de kant koos van of de Wereldbank, de WTO of de 
grootgrondbezitters, en dus lijnrecht inging tegen de belangen van de armste bevolking, 
dorpsgemeenschappen en kleine boeren. Voor meer cases in tal van ontwikkelingslanden van de 
gevolgen voor SAP’s en/of WTO zie Stichting Oecumenische Hulp (1999) en Madeley (2001). 
 
4.3.3 Ander beleid van Wereldbank en IMF 
Door de gerichtheid op economische groei op korte termijn, werd vooral de export 
gestimuleerd. Niet vergeten mag hierbij worden dat hoewel de Wereldbank als doelstelling 
armoedebestrijding heeft, men een neoliberale visie heeft om hoe dit bereiken. Dit betekent het 
bevorderen van een economische groei die dan via het zogenaamde thrickle-down effect, 
uiteindelijk ook bij de allerarmsten terecht zou moeten komen. Daarbij is men nog steeds een 
bank evenals het IMF, die zoveel mogelijk zekerheid wil hebben dat de uitgeleende gelden 
worden terugbetaald. Dus in plaats van direct in te zetten op de armste lagen van de bevolking, 
wilde men een macro economische groei bewerkstelligen en vooral de revenuen uit export 
vergroten. De inzet van multinationals blijkt hierbij deel uit te maken van het standaardrecept. 
Volgens bepaalde critici: ‘the Fund’s (IMF, GG) objectives are not really tied to the 
improvement of the performance of the less-developed nations, but to the long-term 
improvement of conditions which allow major participants in the international economy, such 
as the transnational corporations, relatively free access to the widest possible range of 
production and sales sites in the global economy.’ (Cypher en Dietz, 1997, p.573) Een oorzaak 
voor de neoliberale visie op ontwikkeling van deze instellingen kan liggen in het groot aantal 
economen en ingenieurs op hun hoofdkantoren, ten opzichte van milieukundigen en 
antropologen. Ook is maar een klein deel van de werknemers in de landen zelf gevestigd. In 
ontwikkelingslanden worden ook weer zaken gedaan met dezelfde soort mensen die vaak op 
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westerse universiteiten gestudeerd hebben. Dit alles leidt er toe dat er weinig consultatie plaats 
vindt met de lokale bevolking, terwijl juist zij te maken krijgt met de (negatieve) uitwerking 
van de projecten. Zoals gedwongen verhuizing, vervuiling van hun milieu, het veranderen van 
eigendomsrechten (bijvoorbeeld grondrechten die van communaal - naar privé-bezit overgaan 
GG). (WWI, 1994, p.159-160) Volgens oud-chefeconoom bij de Wereldbank Stiglitz, 
domineren bankiers uit rijke industrielanden het IMF-bestuur, en komen hierdoor de belangen 
van westerse investeerders op de eerste plaats. ‘De steun die landen in crisis ontvangen, onder 
meer om de rente hoog te houden, is vooral bedoeld om westerse investeerders de mogelijkheid 
te bieden zich zonder veel financiële schade terug te trekken.’ Ook deert het de economen niet 
dat de armste bevolking te leiden heeft onder het IMF-beleid, waaronder het gedwongen 
intrekken van voedselsubsidies. (Internationale Solidariteit, oktober 2002, p.44) 
De Wereldbank leent naast geld via ‘structurele aanpassingsleningen’ ook geld uit via normale 
projecten; zoals energie (winning, waterdammen), transport, onderwijs, stedelijke ontwikkeling. 
Voor agrarische projecten en plattelandsontwikkeling werd in 1993 14 % van het totaal 
uitgeleend. In 1980 was dit overigens nog 40 % van de totale leningen. Hiervan ging onder 
andere een kwart naar irrigatie en drainage, 17 % naar rurale financiën.  
Deze leningen hadden ook niet het effect dat de armsten bereikt werden. Op het gebied van de 
rurale bevolking werden de armsten niet bereikt omdat dit of landloze boeren zijn, of 
landarbeiders of dat men als boer te arm is om geld te kunnen lenen. Hierdoor vergroten veel 
Wereldbankleningen de inkomensverschillen. Daarnaast werd landbouw die gericht is op 
nationale of internationale markten gestimuleerd, waardoor zelfvoorzienende voedsellandbouw-
systemen verstoord werden. Met name vrouwen die verantwoordelijk zijn voor de 
voedselvoorziening van de familie, werden hierdoor het slachtoffer. Ook waren veel projecten 
het slachtoffer van corruptie en politiek gekonkel. (WWI, 1994, p.158, 168-169) 
Een indirect nadeel van het beleid van Wereldbank en IMF is dat Noordelijke landen op gebied 
van hun bilateraal ontwikkelingsbeleid, vaak alleen leningen verstrekken aan die landen die ook 
leningen ontvangen van Wereldbank en IMF, en die dus min of meer ‘goedgekeurd’ zijn. 
(Cypher en Dietz, 1997, p.588) 
 
4.3.4 Gevolgen voor het milieu 
Het gevolg van genoemd Wereldbank- en IMF-beleid is enerzijds dat de kleine boeren die 
benadeeld worden en vaak hun grond kwijt raakten, gedwongen worden op niet duurzame wijze 
in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, bijvoorbeeld door bossen te kappen en op 
marginale gronden landbouw te bedrijven. Anderzijds kwam in landen die nog natuurlijke 
hulpbronnen te exploiteren hebben de nadruk op versnelde exploitatie hiervan te liggen voor de 
export. (WWI, 1994, p.160) Hiervan zijn verschillende voorbeelden te noemen: 
- Het IMF verbond als voorwaarde voor steun aan Indonesië, dat men haar areaal 

palmolieplantages uitbreidde, dit had grote gevolgen voor het tropisch regenwoud dat werd 
gekapt of verbrand. Dit had de grote bosbranden op andere Kalimantan tot gevolg. 

- Op vele plaatsen in Zuidoost Azië worden garnalenkwekerijen voor de export aangelegd 
waarvoor mangrovebossen moeten verdwijnen. Hiermee verdwijnen ook de kraamkamers 
van de vissen, waardoor de lokale voedselvoorziening in gevaar komt. In de Filippijnen 
bijvoorbeeld is nog maar 10 % van de mangrovebossen over die in 1920 aanwezig waren, 
terwijl 8 miljoen vissersfamilies tot de armsten van het land behoren. (Davidson p.163-164) 

- In landen als Ivoorkust, Maleisië en Papua Nieuw Guinea is de ontbossing direct gekoppeld 
aan de schuldenlast. In Ivoorkust worden op de vrijkomende gronden cacaoplantages 
aangelegd. In Centraal Amerika is de afgelopen 25 jaar tweederde van het bos verdwenen, 
om plaats te maken voor grote veeranches voor de productie van vlees voor de export. 
(Davidson p.165-166). 

Verder verstrekken de Wereldbank en het IMF leningen voor mijnbouwprojecten en 
oliepijpleidingen (zoals de 1000 kilometer lange oliepijpleiding van Tsjaad naar Kameroen die 
het leefgebied van pygmeeën verwoest). Leningen voor waterdammen voor irrigatieprojecten 
voor exportlandbouw en elektriciteitsopwekking, hebben miljoenen mensen van hun 
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leefomgeving hebben verjaagd naar vooral de stad. Ieder jaar moeten tussen de 1,2 en 2,1 
miljoen hun oorspronkelijk grondgebied verlaten om deze reden. In India zijn naar verwachting 
20 miljoen mensen en in China 10 miljoen mensen verplaatst de afgelopen 40 respectievelijk 30 
jaar (Davidson p.177).  
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Hoofdstuk 5 De sociale – en milieugevolgen van exportlandbouw 
 
5.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk ga ik verder in op de milieu- en sociale gevolgen van exportlandbouw, omdat 
deze vorm van landbouw nauw verweven is met de liberalisering van de handel in 
landbouwproducten.  
 
5.1.1 De relatie tussen liberalisering en de exportlandbouw 
De achterliggende theorie zegt zoals we in Hoofdstuk 3 zagen dat de productie daar moet 
plaatsvinden waar de comparatieve kosten het laagst liggen. Dat betekent in veel gevallen dat 
landen zich volgens de theorie specialiseren in die gewassen waarin zij het beste zijn. Via 
internationale handel van exportlandbouwproducten zal vervolgens iedereen hier voordeel bij 
hebben. Om deze handel zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, moeten 
handelsbelemmeringen zoveel mogelijk worden verwijderd volgens de theorie. Dit betekent 
zo weinig mogelijk overheidsingrijpen via bijvoorbeeld normen op de producten en de 
productiewijze hiervan, importquota, prijsondersteuning en importheffingen. Dus een export 
georiënteerde landbouw en liberalisering hangen sterk samen. Dit uit zich ook in het 
internationaal (handels)beleid, zoals we al zagen in hoofdstuk 4 bij de visie van Wereldbank en 
IMF op exportlandbouw ten opzichte van landbouw voor de eigen voedselbehoefte.  
De belangen van westerse exporterende en importerende multinationals en multinationals in 
de toevoer van inputs als zaden, bestrijdingsmiddelen en kunstmest, die op zoek zijn naar 
nieuwe markten spelen hierbij (achter de schermen) ook een belangrijke rol. Daarnaast is er een 
aantal grootschalige landbouwbedrijven die vooral willen concurreren op de wereldmarkt, in 
plaats van genoegen te nemen met de voorziening van voedsel voor de eigen bevolking. (zie 
paragraaf 3.6 voor de verschillende visies op de liberalisering in de landbouw)  
In Hoofdstuk 6 zal ik specifiek ingaan op de gevolgen van de liberalisering in de landbouw. 
Deze kunnen dus niet los worden gezien van de gevolgen die ik in dit hoofdstuk bespreek. 
 
5.1.2 De relatie tussen exportlandbouw en industriële landbouw 
Er is een koppeling te maken tussen industriële landbouw en exportlandbouw enerzijds, en 
natuurlijke landbouw en landbouw voor eigen voedselvoorziening anderzijds. (Zie ook figuur 4 
en 5 in §5.3.) Hierbij is het zo dat de meeste landbouw die gericht is op de export via industriële 
landbouw tot stand komt. Uitzonderingen zijn biologische producten, die in mijn ogen via 
traditionele landbouwmethoden tot stand komen, die worden geëxporteerd. Bijvoorbeeld 
biologische groenten uit Afrika die in Nederland verkocht worden. Ook wordt er al biologische 
koffie geteeld met het Max Havelaarkeurmerk.  
Landbouw voor de eigen voedselvoorziening kan zowel via industriële (vooral in het Noorden, 
maar ook in het Zuiden na de Groene Revolutie) als traditionele landbouw (biologische 
landbouw in het Noorden, en verder vooral in het Zuiden) tot stand komen.  
In dit hoofdstuk zal ik zoveel mogelijk die informatie en voorbeelden gebruiken waarin 
duidelijk de koppeling tussen industrielandbouw en exportlandbouw gemaakt kan worden. 
 
Exportgewassen zijn landbouwgewassen die niet voor eigen levensonderhoud worden geteeld 
maar voor de export. Voorbeelden hiervan in ontwikkelingslanden zijn suiker, thee, koffie en 
cacao. Vaak hebben landen een  comparatief voordeel voor deze gewassen, zoals een tropisch 
klimaat. Maar ook graan en maïs uit bijvoorbeeld de VS wordt nadrukkelijk als exportgewas 
geteeld. In deze paragraaf ga ik ervan uit dat de meeste exportgewassen via industriële 
landbouw tot stand komen. Kenmerken hiervan zijn volgens Wolters (2001, p.56-58): 
- kapitaalintensief, en toenemend invloed van de banken die kapitaal verschaffen in de vorm 

van krediet; 
- vervanging van arbeid door machines; 
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- toenemend gebruik van energie (onder andere via inputs); 
- toenemende invloed van de staat op de landbouw; 
- tendens tot competitie, specialisatie en overproductie; 
- grotere interdependentie tussen boerenbedrijven en agribusiness die kunstmest 

(bestrijdingsmiddelen GG) en machinerie levert, de verwerking van producten ter hand 
neemt, transport verzorgt en de verkoop regelt. 

Dit zijn vooral de sociaal-economische gevolgen van de industriële landbouw. In §5.2 zal ik 
hier verder op ingaan.  
 
5.1.3 De relatie tussen de sociaal-economische en milieugevolgen binnen de landbouw 
Dat de sociaal-economische gevolgen vaak samenhangen met negatieve milieugevolgen 
behandeld Brown (Worldwatch Institute, 1997). Volgens hem heeft archeologisch onderzoek 
uitgewezen dat landbouw de schakel is tussen milieudegradatie en economische 
achteruitgang. De ondergang van de Mesopotamische beschaving (verzilting door irrigatie), 
het Romeinse Rijk (bodemdegradatie en woestijnvorming in Noord-Afrika) en de beschaving 
van de Maya’s in Guatemala (ontbossing en bodemerosie), kunnen allen in verband worden 
gebracht met milieuproblemen als gevolg van onduurzame landbouw. Als door toenemende 
milieudegradatie de productie van belangrijke voedselgewassen als granen gaat dalen, zullen 
door stijgende voedselprijzen vooral de 1,3 miljard armsten (minder dan $1 per dag) hiervan te 
lijden hebben volgens Brown. Juist de liberalisering van de handel en daarmee gepaard gaande 
exportgerichtheid, zorgt voor een toenemend aantal milieuproblemen zoals behandeld zal 
worden.  
In deze discussie speelt ook de consumptie van vlees een rol die nu vooral in het Noorden 
plaats vindt maar ook sterk groeit in Azië. Vooral mensen uit de midden- en hogere 
inkomensklassen hebben toegang tot vlees. Productie van veevoeder al dan niet via 
exportlandbouw gaat hierdoor ten koste van productie voor menselijke voeding. Via de 
productie van vlees wordt in het algemeen een groter beslag gedaan op de natuurlijke 
hulpbronnen, in vergelijking met een dieet zonder vlees. Dit komt omdat er energieverlies 
optreedt in de fase tussen veevoer en vleesproductie.  
Volgens de Koeijer van de NAV (zie interview bijlage 13) draagt de WTO en het GLB (zie 
hoofdstuk 6) rechtstreeks bij aan een beleid waarbij de EU 55 miljoen ton graanvervangende en 
eiwit- en oliehoudende gewassen, zoals maïsgluten en sojaschroot zonder importheffingen 
importeert. Tegelijkertijd wordt  er 25 miljoen ton graan geëxporteerd, waarbij 7 % van de 
grond braak ligt. De EU is dus helemaal niet zelfvoorzienend laat staan exporterend, maar 
netto-importerend. Door de lage veevoederkosten vanwege de liberalisering worden de 
productie en dus consumptie van vlees via intensieve veehouderij, extra goedkoop gehouden. 
In paragraaf 5.2 ga ik in op de sociaal-economische gevolgen van exportgewassen, in paragraaf 
5.3 op de milieugevolgen. Deze gevolgen hangen vaak samen, in beide paragrafen zullen dan 
ook de gevolgen voor de voorziening van basisbehoeftes aan de orde komen.  
 
5.2. Sociaal- economische gevolgen  
 
5.2.1 Toename inkomsten  
Aan de teelt van exportgewassen kunnen positieve effecten verbonden zijn.  Exportgewassen 
leveren deze landen vaak de broodnodige deviezen op en leveren tevens de extra inkomsten 
voor boeren op om overige artikelen te kunnen kopen. Voorwaarde is dat de boeren een 
vergoeding krijgen door  middel van de verkoopprijs die alle gemaakte kosten dekt. Dit is in 
veel gevallen in zowel Noord als Zuid niet het geval. Ook is een voorwaarde in 
ontwikkelingslanden dat de verdiende inkomsten niet vooral gebruikt worden voor het betalen 
van de rente en aflossingsverplichtingen, in verband met de schuldenlasten. (zie Hoofdstuk 4) 
De beste garantie op een kostendekkende prijs voor het Zuiden bieden Fairtrade producten, 
waarvoor bijvoorbeeld het Max Havelaar-keurmerk geldt. Dan is gegarandeerd dat kleine 
boeren of coöperaties van kleine boeren een goede prijs krijgen, en niet zoals bij de gangbare 
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exportlandbouw, de handelaren en verwerkende industrie meestal de meeste winst genereren. 
Dit terwijl de boeren niet uit de kosten kunnen komen en soms zelfs failliet gaan. Goede 
voorbeelden zijn de fairtrade in koffie, bananen, thee en cacao. Bepaalde producten worden nu 
ook milieuvriendelijk of zelfs biologisch geteeld, zodat niet alleen de sociaal-economische 
situatie op de korter termijn maar ook op de lange termijn verbetert. Exportgewassen kunnen 
echter ook leiden tot de volgende problemen die nu aan de orde komen. 
 
5.2.2 Problemen op gebied van voedselzekerheid en voedselveiligheid in Noord en Zuid 
Exportgewassen worden meestal op de beste grond geteeld, waardoor de marginale gronden 
overblijven voor de teelt van voedsel voor het huishouden of de gemeenschap. 
‘Als gevolg van de eerste Groene Revolutie, waarbij ook westerse multinationals en de 
Wereldbank betrokken waren (zie §4.2 en bijlage 3), verdrongen granen, maïs en rijst met hoge 
opbrengst en westerse landbouwtechnieken in Azië, Afrika en Zuid-Amerika, lokaal fruit en 
groenten van de velden. Dit leidde tot ernstige dieetproblemen door een gebrek aan mineralen 
en vitaminen.’ (A Seed Europe) 
Een duidelijk voorbeeld van exportlandbouw die ten koste gaat van eigen voedselzekerheid, en 
de overheid die niet opkomt voor de belangen van de armsten, blijkt uit de volgende 
gegevens uit India. Overigens blijken in meerdere exporterende landen als de Filippijnen, 
Vietnam en Indonesië, de overheden veraf te staan van de voorziening van basisbehoeftes van 
alle lagen van de bevolking. In India dat 250 miljoen mensen met honger telt (meer dan 
éénderde van het mondiale aantal) was in 2000 een voorraad tarwe en rijst opgebouwd van 44 
miljoen ton. Dit is 20 miljoen ton meer dan de jaarlijks benodigde buffer van 24 miljoen ton. 
‘In plaats van het verdelen van het graanoverschot onder hen die het het meeste nodig hebben, 
speelt de overheid met het idee om een exportmarkt te zoeken of om het tegen een 
gesubsidieerde prijs toe te laten tot de open wereldhandel (lees: private handel).’ 
‘Achtereenvolgende regeringen hebben vooral in de laatste 3 decennia -na de opkomst van de 
Groene Revolutie- met groot gemak afstand genomen van hun constitutionele 
verantwoordelijkheid om de natie te voeden. ‘De regering slaagt er wel in voorraden op te 
bouwen (voor de export GG), maar ontneemt daarbij ‘de armen een van de basale mensrechten: 
voedsel.’ (Sharma, 2000)  
Landen moeten door de exportgerichtheid ook meer voedsel importeren voor de eigen 
bevolking, waardoor gemeenschappen kwetsbaar worden voor prijsfluctuaties van dit 
geïmporteerde voedsel. 
Doordat de EU op gebied van plantaardige gewassen niet zelfvoorzienend is (vooral door de 
grote behoefte aan veevoer zie §5.1.3), kunnen er zelfs in de EU in toekomst problemen 
ontstaan op gebied van voedselzekerheid. Als het broeikaseffect op grote schaal gaat leiden tot 
misoogsten is dit gevaar niet denkbeeldig. Ook is het risico op de insleep van dier- en 
plantenziektes veel groter door sterke afhankelijkheid van producten buiten de EU. 
Bijkomend nadeel is dat geïmporteerde groenten, fruit en graan meer overschrijdingen van de 
norm voor residuen van bestrijdingsmiddelen bevatten, dan Nederlandse producten. Volgens 
EU normen bevat respectievelijk 70 en 45% teveel bestrijdingsmiddelen. Volgens 
Nederlandse normen werd in 1999 in gemiddeld 30% van de gevallen, de norm overschreden. 
(De Gelderlander, 2001)  
Ook kan al het veevoer (exclusief biologische landbouw) van buiten de EU genetisch 
gemanipuleerde ingrediënten bevatten. Dat betekent dat alle dierlijke producten met 
uitzondering van biologische producten, nog genetisch gemanipuleerde bestanddelen kunnen 
bevatten. De effecten voor de volksgezondheid van langdurig gebruik hiervan, zijn echter nog 
onbekend. Deze situatie is nog verergerd door het verbod op het gebruik van diermeel in 
veevoer, dat diende als een belangrijke eiwitbron. De risico’s van gebruik van diermeel in 
veevoer voor varkens en pluimvee (omnivoren) lijken door strenge keuringen van geslachte 
dieren echter nihil. Als gevolg van dit verbod wordt er overigens ook meer vismeel gebruikt, 
wat weer tot overbevissing kan leiden. 
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5.2.3 Verlies van inkomsten en boerderijen, toename van ongelijkheid  
Nauw verwant met de teelt van exportgewassen is de Groene Revolutie in de jaren 60 en 70 
van de vorige eeuw. ‘De enige die ervan hebben geprofiteerd, zeggen critici, zijn 
grootgrondbezitters, handelaren in zaden en bestrijdingsmiddelen, en fabrikanten van 
landbouwmachines. De arme boeren en boerinnen (40 procent van de voedselproductie is in 
handen van vrouwen) vielen ten prooi aan de internationale handel. Velen van hen raakten 
grond en werk kwijt en trokken naar de steden. De FAO heeft het beleid inmiddels herzien en 
richt zich veel meer op der participatie van de lokale boeren, op versterking van 
boerenorganisaties en op landelijke en regionale planning.’ (De Volkskrant, 1992) 
Boeren worden afhankelijk van de inkomsten die door deze gewassen gegenereerd worden, 
en van de kosten van inputs, en dus kwetsbaar voor prijsfluctuaties. Tevens kan men wegge-
concurreerd worden dumping met gesubsidieerde exporten, hierbij spelen de door de SAP’s 
gedwongen verlaagde importheffingen een grote rol. Terugval in verkoopprijzen kan dan leiden 
tot honger en ondervoeding. Ook concurrentie tussen ontwikkelingslanden is een probleem, 
zo had de kokosoliesector in India te leiden onder goedkope palmolie uit Indonesië en Maleisië. 
De bananen- en ananasteelt in de Filippijnen kreeg concurrentie uit Vietnam en Indonesië; toen 
bleek dat hier de lonen lager lagen, verdwenen Dole en Del Monte gedeeltelijk naar deze 
landen. Ook nieuwe producten hadden maar een korte tijd succes. (www.isgn.weg.org)  
Omdat boeren die exportgewassen telen vaak moeten concurreren met boeren uit andere delen 
van de wereld, is het gebruik van inputs als kunstmest en bestrijdingsmiddelen vaak hoger dan 
bij voedselgewassen. Pesticiden worden vaak gebruikt om de abnormale hoge niveaus van 
ziekten en plagen te bestrijden die voorkomen binnen monoculturen. Kunstmest is nodig om de 
opbrengsten te maximaliseren. Deze inputs worden gewoonlijk geïmporteerd uit 
geïndustrialiseerde landen en moeten in buitenlands geld betaald worden. (Sustain 2, p.11) 
Bijkomend nadeel van deze inputs is dat boeren geld moeten lenen om deze te kunnen betalen. 
Bij misoogsten of lage prijzen voor hun producten kunnen zij gedwongen worden om hun land 
te verkopen aan grootgrondbezitters waar men eventueel nog als landarbeider aan de slag kan. 
Een ander alternatief is dat men naar (sloppenwijken in) de stad verhuist om daar werk te 
zoeken. (Zie §3.6 voor de slechte situatie binnen de free export zones waar vele ex-boeren 
terecht komen.) Het gevolg is dat men zijn voedselzekerheid via eigen productie verliest. 
Volgens Shiva (Hivos and FOEI, 2002) is er een toenemend aantal boeren dat zelfmoord pleegt 
doordat ze hun schulden niet meer konden afbetalen.  
Door de afhankelijkheid van de export van slechts één of enkele grondstoffen of 
landbouwproducten is men afhankelijk van de wereldmarktprijs hiervan, wat de economie 
kwetsbaar maakt. Dit geldt ook voor de afhankelijkheid van de import van fossiele 
brandstoffen, die bij sterke stijgingen van de olieprijs hele economieën kunnen ontwrichten. 
Daarnaast hebben ontwikkelingslanden al vele jaren te maken met een ruilvoetverslechtering, 
terwijl de prijzen van geëxporteerde goederen dalen, stijgen de prijzen voor de geïmporteerde 
goederen. Als oorzaken voor deze lage prijzen kunnen de overproductie worden genoemd en 
het internationale handelssysteem. Deze laatste zorgt er bijvoorbeeld voor dat de koffieprijzen 
nu op laagste punt in de afgelopen dertig jaar zijn aanbeland. (Zie ook paragraaf 6.7.) 
‘Hetzelfde verhaal gaat op voor cacao, thee, katoen, hout en andere ruwe grondstoffen uit 
Afrika. In geld uitgedrukt maakt Afrika slechts 2 procent deel uit van de wereldhandel, maar in 
volume neemt het waarschijnlijk 30 procent voor zijn rekening. Als het niet meer is.’(..) ‘Maar 
niemand heeft het er ooit over dat de Afrikanen een goede prijs voor hun producten behoren te 
krijgen.’ (Volkskrant 31-5-2001).  
‘Volgens de cijfers van UNCTAD zijn nog altijd 80 van de 147 ontwikkelingslanden voor meer 
dan 50 % afhankelijk van de export van grondstoffen. Vooral de schuldenproblematiek, de 
verschuiving in het Westen van de industriële productie naar de dienstensector (minder 
grondstoffen nodig) en de toename van het gebruik van grondstofbesparende technologieën zijn 
debet aan de ruilvoetverslechtering van de ontwikkelingslanden de laatste decennia. (EFTA in 
Stalenhoef, 1996, p.35) Dat het Westen minder grondstoffen nodig heeft, betwijfel ik overigens, 
gezien de stijgende economische groei en de stijgende consumptie. 
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5.2.4 Toenemende macht multinationals 
De toenemende macht van multinationals in de landbouw blijkt uit figuur 3. In de tekst hierna 
zal ik deze gegevens illustreren met voorbeelden. 
 
1. Landbouw:  2,5 à 3 miljard boeren, waarvan 2 miljoen in de VS, 13  
 miljoen in Europa, en 5 à 600 miljoen in zowel India als  
 China 
2. Handel, transport en verwerking:  5 à 10 agro-giganten (in de nabije toekomst) als Cargill;  
 deze leveren ook aan de boeren kunstmest, zaad en  
 bestrijdingsmiddelen 
3. Voedingsindustrie: 5 multinationals per sector, zoals Unilever en Nestlé,  
 die 80 % van de markt beheersen (in de nabije toekomst) 
4. Detailhandel: 5 à 10 giga-winkelketens als Ahold (in de nabije toekomst) 
 en een heleboel kleinere ketens en losse winkels. 
5. Consumptie: 6 miljard mensen 
 
Figuur 3 De vijf schakels van de voedingsketen (Smit, 2000, p.27) 
 
Zoals al gezegd wordt er in de geïndustrialiseerde landbouw gewerkt met vele inputs. Hierdoor 
wordt de invloed van toeleverende bedrijven van krediet en leningen, machines, zaden, 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest, op de landbouw vergroot. Ook de internationale 
voedingsmiddelenindustrie en -handel hebben hun invloed steeds verder vergroot. Via verder 
liberalisering van de handel proberen zij daar de landbouwproducten te betrekken waar de 
kosten het laagste zijn.  
Maarsingh van LTO Nederland vertelde me een paar voorbeelden van, die verduidelijken dat de 
consument niet automatisch profiteert van een liberalisering, en duidelijk maak wie hiervan 
wel profiteert. Zo is er import van graan uit Oost-Europa en de Oekraïne, waarbij de 
graanhandel al zonder importheffingen kan importeren. Hierdoor wordt de prijs gedrukt in de 
EU. Dit is beleid waar de Europese Commissie en de multinationals achter staan, om de prijs 
laag te houden. Twee tot drie grote graanhandelaren hebben veel verdiend aan deze 
graanhandel, omdat de lage inkoopprijs niet terugkomt in een lage prijs in het eindproduct van 
de verwerkte producten. Hierdoor worden boer uitgebuit, omdat men op zoek is naar de laagste 
inkoopprijs. Door het GATT-akkoord (zie Hoofdstuk 6) hebben handelaren en multinationals 
300 tot 400 miljard dollar extra verdiend. Een voorbeeld is Coca Cola dat een hogere prijs 
voor haar product berekent in Australië, terwijl de suikerprijs daar lager is dan in de EU. Een 
ander voorbeeld is dat in een bepaald jaar in Nederland de broodprijs stijgt met f 0,17, terwijl 
de graanprijs daalt met 17 %. (Interview Maarsingh zie bijlage 13)  
Het probleem bij de machtsconcentratie die te zien is in figuur 3, is dan ook dat de consument 
geen grip heeft op de tussenliggende onzichtbare schakels. Retoriek als bedrijven moeten wel 
maatschappelijk verantwoord ondernemen, want anders kiest de consument een ander product 
gaan dan ook niet op voor bedrijven als Cargill (graanhandel) en Monsanto (zaad- en 
bestrijdingsmiddelenleverancier).  
Ook in de Filippijnen zorgen multinationals ervoor dat de consument weinig merkt van de 
wereldmarktprijs. Zij kopen namelijk goedkoop in  en verkopen dit duur op de 
consumentenmarkt. Zij verhinderen ook dat de rurale bevolking haar eigen voedsel kan 
produceren. (www.isgn.web.org/impact/chap3.htm)  
 
De toenemende concentratie van multinationals blijkt uit de volgende gegevens:  
* De totale waarde van verkopen van pesticiden in 1998 van de 10 grootste fabrikanten (in 
afnemende grootte Novartis, Monsanto, DuPont, Zeneca, AgrEvo, Bayer, Rhône-Poulenc, 
Cyanamid, Dow Agro en BASF) was meer dan $27.000 miljoen, wat overeenkomt met 90 % 
van de totale mondiale verkopen. Deze concentratie heeft zich verder voortgezet want nu zijn 
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AgrEvo en Rhône-Poulenc gefuseerd tot Aventis, en Novartis en Zeneca tot Syngenta. Nu 
beheersen 8 bedrijven 80 % van de totale markt in pesticiden.  
* 6 agrochemische bedrijven controleren 24 % van de zadenmarkt, deze 6 bedrijven 
vertegenwoordigen 95 % van de handel in genetisch gemanipuleerde zaden. (PAN Pesticide 
Action Network in FOE Europe, 2002)  
* Verder vindt 80 % van de mondiale graanhandel plaats binnen twee bedrijven Cargill en 
Archer Daniels Midland.  
* Vijf multinationals beheersen 75 % van de bananenhandel, drie multinationals 83% van de 
cacaohandel, drie multinationals 85% van de theehandel en 5 multinationals hebben 70% van 
de tabakshandel in handen. (FOEI, 2001, p.20) 
Door deze concentratie wordt de macht ten opzichte van (ongeorganiseerde) boeren steeds 
groter, deze krijgt zo steeds minder zeggenschap over zijn kosten en opbrengstprijzen. Er zijn 
tendensen dat bedrijven door fusies de gehele productiekolom van toelevering tot aan 
verwerking en verkoop willen gaan beheersen. Een boer wordt zo gedegradeerd tot 
contractarbeider. Ook in Nederland waren bijvoorbeeld in 2002 de prijzen voor erwten niet 
voldoende om de rentekosten voor de grond volledig te kunnen terugbetalen, laat staan dat de 
eigen arbeidskosten betaald konden worden. (GG).  ‘De boeren kopen van machtige bedrijven, 
maar de productiekosten zijn hoger dan de marktprijs: dat is een zelfmoordeconomie. Dit 
handelssysteem vermoordt de boeren die ze dit marktsysteem in duwt.’. (Shiva in Hivos en 
FOEI, 2002)  
Dit blijkt ook uit de cacao- en tabakshandel. ‘In de commerciële cacaohandel gaat ongeveer 
70% van de winst die op chocolade wordt gemaakt, naar de handelsorganisaties en de 
chocolade-industrie, terwijl de cacaoboeren (die gewoonlijk geen andere bron van inkomsten 
hebben) slechts 5% krijgen.’ ‘De multinationals strijken het leeuwendeel van de winst op, de ta-
baksboeren verdienen er amper wat aan. Bovendien brengt de geëxporteerde ruwe tabak minder 
op aan buitenlandse valuta dan de geïmporteerde sigaretten kosten.’ (Stalenhoef, 1996, p.42) 
Een andere ontwikkeling die zich al jaren voordoet is dat landbouwproducten worden ontleed 
tot koolhydraten, eiwitten en vetten, waaruit vervolgens voedingsmiddelen worden 
gefabriceerd. Als in zo’n proces tapiocazetmeel goedkoper is dan aardappelzetmeel, gaat de 
fabrikant over op dit product. Hetzelfde geldt voor vetten uit palmolie in plaats van olijf- en 
aardnotenolie (Smit, 2000, p.58), voor isoglucose uit maïs in plaats van suiker uit suikerbieten, 
en (genetisch gemanipuleerde) soja wordt gebruikt in de fabricage van vleesvervangers. (GG) 
‘Unilever gebruikt ongeveer tien verschillende plantaardige oliën en vetten voor haar 
margarines. Afhankelijk van de prijs voegt ze wat meer zonnebloem-, koolzaad- of sojaolie 
toe.’ Het bedrijf houdt in drieploegendienst de wereldmarkten voor oliën en vetten in de gaten, 
om zo goedkoop mogelijk in te kopen. (Smit, 2000, p.58) Het contact van de consument met 
zijn voedsel zal, door deze steeds grotere afstand als gevolg van liberalisering en 
exportlandbouw, dus alleen maar toenemen. 
Multinationals maken vaak gebruik van de zogenaamde transfer pricing. Hierbij zorgen ze 
ervoor dat ze zo door te hoge of te lage rekeningen op te stellen voor de levering van producten 
aan hun dochter- of moederbedrijven, zo min mogelijk belasting betaald wordt in het land waar 
de belastingen het hoogste zijn, en zoveel mogelijk in landen met lage belastingen. Hierdoor 
wordt vaak winst vanuit ontwikkelingslanden naar het moederland gesluisd. (Held et al., 1999, 
p.277) Zo blijkt uit onderzoek dat ontwikkelingslanden maar 10% van de prijs krijgen, die 
hardhout in het Noorden opbrengt. Dit komt enerzijds door transfer pricing en anderzijds door 
de hoge importheffingen in het Noorden op bewerkt hardhout. Had men het hardhout tegen een 
redelijke prijs zelf mogen verwerken dan had dit kunnen oplopen tot 35% (Davidson p.168-
169).  
Multinationals ontlopen naast gebruik te maken van transfer pricing ook veel belasting door 
druk uit te oefenen op de regeringen van ontwikkelingslanden. Men kan vaak eisen stellen op 
dit gebied als voorwaarde dat men zich in dit land vestigt, of als voorwaarde dat men niet naar 
een ander land verdwijnt waar lagere belastingen gelden. (Held et al., 1999, p.277) Hetzelfde 
geldt voor milieuwetgeving en normen op gebied van arbeidsomstandigheden. Als deze te 
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streng zijn zal een multinational vaak druk uitoefenen op nationale regeringen, waarbij dezelfde 
dreigementen gebruikt worden. Buiten de landbouw gebeurt dit alles vooral in de industrie, 
waarbij vele multinationals zich vestigen in Free Export Zones, waar men helemaal geen 
belasting hoeft te betalen, en vaak zeer weinig wetgeving is of wordt nageleefd op gebied van 
arbeidsomstandigheden. (Klein, 2000, p.238-264, zie ook §3.6) 
Zie voor de ‘universele’ principes rond multinationals bijlage 4, John McMurtry (2001):’The 
FTAA and the WTO: The Meta-Program for Global Corporate Rule’. 
  
5.2.5 Concurrentie vanuit het Noorden 
Het EU-landbouwbeleid, met name het op export gerichte deel van dit beleid veroorzaakt  zeer 
grote nadelige gevolgen voor ontwikkelingslanden. In feite zijn dit de exportgewassen van het 
Noorden. Zo worden er met behulp van exportsubsidies, overschotten gedumpt in 
ontwikkelingslanden, waardoor lokale boeren die produceren voor de eigen voedselmarkt 
weggeconcurreerd wordt. Hierdoor komt de eigen voedselvoorziening in gevaar, en zijn veel 
boeren gedwongen om hun bedrijven te verlaten. Hetzelfde gebeurt binnen de VS en de EU via 
de inkomenstoeslagen die als verkapte dumping wordt gebruikt, en binnen de VS met behulp 
van exportkredieten en oneigenlijke voedselhulp. (zie ook Hoofdstuk 6)  
Via tariefescalatie worden er een hogere importheffing op bewerkte landbouwproducten 
geheven dan op onbewerkte producten (zoals cacao en koffie), waardoor noordelijke 
industrieën beschermd worden tegen concurrentie uit ontwikkelingslanden (zie §5.2.4). 
Hierdoor komt juist de arbeidsintensieve be- en verwerkingsindustrie niet echt van de grond in 
deze landen.  
Door exportkredieten en gebonden hulp wordt het bedrijfsleven in het Noorden verder 
bevoordeeld boven producten afkomstig uit de nationale economieën van ontwikkelingslanden.  
Er is ook een tegenstelling tussen de SAP’s die sterk gericht waren op de export van 
landbouwproducten bijvoorbeeld suiker (om een land tot ontwikkeling te brengen GG), en het 
EU-beleid dat door haar gesubsidieerde export zorgt voor een dalende wereldmarktprijs. 
Hierdoor wordt het telen van exportgewassen dus minder aantrekkelijk. (Sustain 2, p.9)  
 
5.3 Milieugevolgen en (in)directe gevolgen voor de voorziening in basisbehoeftes 
 
5.3.1 Algemeen 
(Mede) als gevolg van de (geïndustrialiseerde) exportlandbouw zijn er aantal ernstige 
milieuproblemen ontstaan, die op de korte en lange termijn zeer ongunstig kunnen uitpakken 
voor de voedselzekerheid van allereerst de kwetsbaarsten op deze wereld.. 

 
Figuur 4 Het natuurlijke landbouwsysteem (Internal Input Farming System) (Shiva, 1993, p.43) 
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Figuur5 Het industriële landbouwsysteem (External Input Farming System) (Shiva, 1993, p.44) 
 
In figuur 4 en 5 geeft Shiva aan wat volgens haar de verschillen zijn tussen een op interne 
inputs gerichte traditionele (natuurlijke) landbouw en een op externe inputs gerichte industriële 
landbouw. In ‘The violence of the Green Revolution’ maakt ze ook duidelijk de koppeling 
tussen deze op externe inputs gerichte landbouw en toegenomen exportgerichtheid. Duidelijk is 
dat zowel aan de inputzijde als outputzijde er toegenomen ‘kosten’ (nadelige effecten) zijn, 
vergeleken met het oorspronkelijk systeem waarbij beide kostensoorten werden bespaard.   
Door een oneerlijke vergelijking tussen deze twee landbouwsystemen, namelijk een 
reductionistische benadering (zie §3.4.3) die zich alleen richt op de output in kilogram per 
hectare van granen, kwamen deze voordelen van het natuurlijke systeem echter niet tot uiting. 
De voordelen van een gemengd landbouwsysteem met meerdere gewassen, zoals een 
uitgebalanceerd dieet, betere bemesting via dieren en veevoer voor de dieren, en betere 
resistentie tegen ziekten en plagen door de veel grotere diversiteit aan rassen, worden hierbij 
over het hoofd gezien. Daarbij hebben de High Responsive Varieties (HRV) meer water en 
kunstmest nodig om deze hogere productie te kunnen behalen. Door monoculturen is de 
vatbaarheid voor ziekten en plagen groter, en zijn bestrijdingsmiddelen noodzakelijk geworden. 
Door toenemende resistentie van ziekten en plagen, en de desastreuze effecten op nuttige dieren 
stijgt het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen ook alsmaar (vooral in ontwikkelingslanden).  
Zoals op Java waar het ecosysteem binnen natte rijstvelden van vissen, reigers, rijstvogels, 
nuttige insecten en slangen die schadelijke insecten en ratten onder controle hielden, teloor 
ging. Het gevolg was een bruine sprinkhanenplaag. De schadelijke chemicaliën verspreidden 
zich via irrigatie- en drainagesysteem over grote gebieden  en bereikte zelfs de kustwateren. 
Vissen die ook te leiden hadden onder zuurstofgebrek door kunstmestgebruik zijn onontbeerlijk 
als eiwitbron, en als mogelijkheid tot neveninkomsten. (Kleinpenning, 1993, p.40-45)  
Stalenhoef (1996, p.8) heeft de milieueffecten van een aantal exportgewassen onderzocht. In 
deze studie (die ik kan aanraden voor meer informatie, zie bibliotheek Milieudefensie) 
concludeert zij: ‘Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de natuurwaarden die bij een 
groot aantal produkties, in verschillende mate, worden aangetast zijn: het kappen of ernstig 
aantasten van tropische bossen (cassave (ook wel tapioca genoemd, een veevoer GG), cacao, 
garnalen, tabak), bodemuitputting door monocultures (cassave, cacao), bodemdegradatie door 
intensieve teelten (garnalen) en vervuiling van bodem, water en lucht door intensief gebruik van 
bestrijdingsmiddelen (bananen, tabak en katoen) en het hiermee gepaard gaande verlies aan 
biodiversiteit. Benadrukt wordt dat gelet op de aard van dergelijke effecten, niet mag worden 
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geconstateerd dat het met de effecten op de natuur wel meevalt.’ Zij adviseert dan ook tot 
gedetailleerd nader onderzoek per product, per productiemethode en per gebied, en met 
inachtneming van sociaal-economische omstandigheden. 
 
5.3.2 Teruggang biodiversiteit 
Volgens Friends of the Earth Europe zijn landbouwgewassen geselecteerd op basis van 
verschillende kenmerken zoals een hoge productie, snelle groei, vroegrijpheid, resistentie tegen 
ziekten, resistentie tegen pesticiden, het goed kunnen reageren op kunstmest, een harde schil 
om getransporteerd te kunnen worden en lang opgeslagen te kunnen worden, en nog vele 
andere commerciële voordelen. Ze zijn echter zelden geselecteerd op het behoud of de 
verbetering van de voedingswaarde. (UK Health Education Authority in FOE Europe, 2002) 
Verder is 75 % van de biodiversiteit in de landbouw verloren gegaan in de twintigste eeuw, 
vooral veroorzaakt door industriële landbouw. (PAN in FOE Europe, 2002) 
Ook Evenblij (2001, p.4) constateert deze schadelijke effecten van monoculturen. ‘De 
industriële landbouw is verreweg het schadelijkst voor de biodiversiteit, constateren zeer veel 
deskundigen. Monoculturen van moderne gewassen hebben vele traditionele landrassen 
verdrongen en wilde variëteiten uitgeroeid. Daarnaast hebben de grootschaligheid en het grote 
beslag dat zij doen op de ecologische ruimte (door gebruik van kunstmest, bestrijdingsmiddelen 
en bodemschatten zoals grondwater en mineralen) de soortenrijkdom aangetast. Helaas leveren 
deze landbouwmethoden vaak weinig op voor de lokale bevolking. Verbetering van hun 
economie, die zich kenmerkt door een kleinschalige productie en een grote informele sector, 
levert in het algemeen slechts een marginale bijdrage aan de verbetering van de nationale 
economie.’ Met dit laatste wordt duidelijk dat nationale en internationale belangen dus vaak 
haaks staan op lokale belangen. 
 
5.3.3 Bodemdegradatie 
Door slechte landbouwtechnieken was in 1990, 562 miljoen hectare gedegradeerd in matige tot 
zeer ernstige mate, dit is ongeveer 38 % van het mondiale areaal landbouwgrond van 1,5 
miljard hectare. Dit wordt vooral veroorzaakt door bodemerosie, waarvan tweederde door 
watererosie en éénderde door winderosie.  
Een andere tabel spreekt over bodemdegradatie als gevolg van de volgende menselijke factoren: 
579 miljoen hectare verlies door het verwijderen van natuurlijke vegetatie (b.v. houtkap), 679 - 
door overbegrazing, 522 - door agrarische activiteiten, 133 - door overexploitatie en 23 miljoen 
hectare door industriële activiteiten. Afhankelijk van de regio wordt er mondiaal 16 tot 300 
maal meer bodem gedegradeerd dan er via natuurlijke processen wordt aangemaakt. 
Landbouwkundige oorzaken (die vaak samenhangen met industriële landbouw GG) voor 
degradatie van bodems zijn: bodemverdichting door grondbewerking, uitputting van nutriënten 
door te weinig braaklegging of te weinig bemesting, verlies aan nuttige bodemorganismen door 
chemische middelen, en slecht watermanagement en – drainage die leiden tot verzilting of 
waterverzadiging. (World Resources Institute et al., 1998) 
Sinds de Tweede Wereldoorlog is een areaal ter grote van twee maal Canada ongeschikt 
geworden voor landbouwproductie. Dit zou genoeg zijn om 13 % van de mondiale populatie 
met graan te voeden. (WWI, 1996) 
In Senegal bijvoorbeeld is de bodem al zo uitgeput door de teelt van pinda’s dat men te weinig 
aanvoer heeft om de met geleend geld gebouwde pinda-raffinaderijen draaiende te houden. In 
Tsjaad, Mali en Burkina Faso levert de teelt van katoen veel bodemuitputtingsproblemen op, 
vooral ook omdat men koemest en katoenresten moet verbranden omdat er geen brandhout 
meer is. Een indirect effect van deze exportlandbouw is dat de oorspronkelijke kleinschalige 
boeren en herders moeten verdwijnen naar de kwetsbaarste gronden en naar natuurgebieden. 
Hierdoor ontstaat er een vicieuze cirkel van toenemende armoede en milieuproblemen 
(Davidson p.166-167).  
Koning et al (2002, p.6 en p.23-24) vinden dat vooral op armere gronden kunstmest 
onontbeerlijk is om uit de vicieuze cirkel rond honger te komen. Deze cirkel ziet er als volgt uit: 
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‘armoede – geen geld voor bemesting – bodemuitputting – slechte oogst – armoede’. Hierbij 
moeten niet alleen de macro-nutriënten (N stikstof, P fosfaat en K kalium) worden aangevuld, 
maar ook de micro-nutriënten om de effectiviteit van de macro-nutriënten te vergroten. Het 
beste is volgens hen te werken volgens lokaal-specifiek maatwerk, uitgaande van lokale kennis 
gecombineerd met geavanceerde technieken. Standaardbenaderingen van bovenaf als de Groene 
Revolutie zijn dan niet bruikbaar.  
 
5.3.4 Broeikaseffect en klimaatverandering 
De internationale handel, waaronder de handel in landbouwproducten draagt in grote mate bij 
aan het broeikaseffect, vanwege de vele transportbewegingen. Volgens The Ecologist (2001) 
wordt door de economische globalisering, ‘via het verwijderen van grenzen aan handel en 
investeringen, de behoefte aan energie vergroot, en wordt de koolstof-intensieve ontwikkeling 
mondiaal ‘ge-universaliseerd.’’  
De volgende gegevens van illustreren het toenemende (onlogische) transport: 
* De importen van visproducten en fruit en groente per vliegtuig zijn tussen 1980 en 1990 
toegenomen met respectievelijk 240 en 90 %. Vrachtvervoer per vliegtuig zal naar verwachting 
tot 2010 jaarlijks met 7,5 % per jaar stijgen.  
* In 1998 importeerde Groot-Brittannië 61.400 ton pluimveevlees uit Nederland, ook werd er in 
dat jaar 33.100 ton pluimveevlees geëxporteerd naar Nederland. Groot-Brittannië importeerde  
240.000 ton varkensvlees en 125.000 ton schapenvlees, tegenover een export van 
respectievelijk 195.000 en 102.000 ton. (Caroline Lucas in FOE Europe, 2002) 
De huidige en naar verwachting nog veel grotere klimaatveranderingen, zullen in toenemende 
mate tot droogtes en overstromingen leiden. Bij deze natuurrampen gaan vele oogsten en in het 
ergste geval ook grote arealen landbouwgrond verloren. Steeds weer blijkt dat de grootste 
rampen zich voordoen in ontwikkelingslanden, onder andere omdat hier vaak de financiële 
middelen ontbreken om zich te beschermen tegen zulke rampen. Door dit gebrek aan financiën 
en sociale zekerheid zijn de gevolgen van natuurrampen ook groter bij de armsten in 
ontwikkelingslanden. Ook lijkt een temperatuurstijging in eerste instantie juist gunstig uit te 
pakken voor de landbouwproductie in het Noorden.  ‘Een beperkte opwarming voor rijke 
landen op het noordelijk halfrond (heeft) waarschijnlijk licht gunstige effecten voor de 
economie, en slechts beperkt negatieve gevolgen voor het ecosysteem.’ (Volkskrant, 2001) 
Een ander probleem dat ontstaat door het broeikaseffect is het smelten van gletsjers, waardoor 
boeren (vooral in berggebieden) in droge tijden in de toekomst geen toegang meer hebben tot 
rivierwater voor irrigatie. 
 
5.3.5 Wateruitputting 
Een groot nadeel van exportlandbouw is in veel gevallen het excessieve waterverbruik via 
irrigatie. Ongeveer 70% van de onttrekking uit rivieren en grondwaterbronnen is bestemd voor 
de landbouw. 60 tot 85% van dit water bereikt echter nooit de plantenwortels door inefficiënte 
technieken en lekken. Vooral de inzet van waterpompen in ontwikkelingslanden heeft de 
situatie verergerd. De onttrekking van grondwater is groter dan de aanvulling door neerslag. 
Vanuit de grondwaterbron (Ogallala-aquifer) waar in de VS 20% van de landbouwgrond mee 
geïrrigeerd wordt, wordt bijvoorbeeld 8 maal sneller water onttrokken dan dit wordt aangevuld 
door regenwater. (The Ecologist, 2000) Op het Arabisch schiereiland wordt 75% van het 
gebruikte water in de landbouw uit niet-hernieuwbare diepliggende waterlagen gehaald. Als dit 
water op is, verdwijnt het overgrote deel van de landbouw. (WWI, 1996)  
Gevolgen van grootschalige irrigatie vanuit rivieren zijn ook verlies aan wetlands, visvoorraden 
en waterecosystemen doordat de oorspronkelijke rivier veel minder water bevat, wanneer het de 
kust of een meer bereikt. Voorbeelden zijn het Aralmeer dat 50% in oppervlakte is gekrompen 
vanwege katoenteelt, en de Gele rivier in China die sinds 1985 de zee niet meer bereikt.  
Vooral in al droge gebieden kunnen problemen verergerd worden. In 1995 was de situatie als 
volgt: ‘De situatie in het Midden-Oosten en Noord-Afrika is precair. Het noorden van China, 
het westen en zuiden van India, delen van Pakistan, Zuid-Amerika en een groot deel van 
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Mexico lijden onder watertekorten. Een groot deel van Afrika bezuiden de Sahara verkeert in 
een semi-permanente crisis. (...) Tegelijkertijd zijn landen op grote schaal bezig woestijn in 
landbouwgebied om te zetten en neemt de kwaliteit van het water in de ontwikkelde wereld af 
door vervuiling en verzilting ten gevolgen van intensieve landbouw. “Met water kan de 
mensheid overleven, maar zonder zal er geen voedsel of levensonderhoud zijn van welke soort 
ook”, zegt Norman Myers van het Green College in Oxford en adviseur van de Wereldbank.’ 
(Volkskrant, 1995). Zou zijn advies aan de Wereldbank ook zijn opgevolgd? Ik vrees het ergste 
wanneer ik hun gerichtheid op exportlandbouw zie.  
‘Terwijl de wereldbevolking naar verwachting in veertig jaar zal verdubbelen, zullen meer 
droge gebieden voor landbouw gebruikt worden. Regenwouden en andere vegetatie die water 
vasthoudt zullen verdwijnen, en het gevolg zal minder regenval zijn.’ (Volkskrant, 1995)  
 
5.3.6 Genetische manipulatie 
In veel exportgewassen wordt genetische manipulatie toegepast (vooral binnen de teelt van 
sojabonen, maïs en katoen). Er zijn al veel gevallen bekend van het verspreiden van genetisch 
gemanipuleerde gewassen naar percelen die niet genetisch gemanipuleerde gewassen bevatten. 
Ook is het mogelijk dat wilde landbouwgewassen die nog in de natuur voorkomen worden 
‘besmet’. Hierdoor is het risico groot op het verdwijnen van deze nuttige soorten, die nog 
zouden kunnen worden ingekruist om bijvoorbeeld de resistentie tegen ziekten en plagen te 
verbeteren. Ook verdwijnen er nuttige insecten door bijvoorbeeld de inbouw van giften in 
planten. De gevolgen voor de volksgezondheid van langdurig nuttigen van genetisch 
gemanipuleerd voedsel zijn nog zeer onzeker en met het oog op het voorzorgsbeginsel zouden 
op dit gebied geen risico’s moeten worden genomen.  
Volgens Shiva (Hivos and FOEI, 2002) bleek uit proeven met BT-katoen, dat 70% een lagere 
opbrengst had. Verder was er dubbel zoveel bestrijdingsmiddel nodig. Ook nam het aantal 
‘superplagen’ en het onkruid toe. Dit staat lijnrecht tegenover de beweringen van Monsanto.  
Ook wordt de afhankelijkheid van boeren ten opzichte van dergelijke multinationals vergroot, 
omdat men meer en meer gedwongen wordt om deze zaden af te nemen in plaats van deze zelf 
te vermeerderen. Dit is zeker het geval als het terminator-gen wordt toegepast. Ook wordt men 
gedwongen bepaalde bestrijdingsmiddelen af te nemen als men zaad gebruikt waarvan de plant 
resistent is gemaakt voor het betreffende bestrijdingsmiddel. ‘Door eenzijdige voorlichting, 
‘valse’ subsidies en koppelverkoop (GM-zaad + chemicaliën + krediet) worden boeren in een 
afhankelijkheidspositie gebracht.’ (Hivos en Milieudefensie, 2000) Bijkomend nadeel voor de 
armsten is dat door de hogere kosten voor inputs, de voedselprijzen zullen stijgen, en 
bijvoorbeeld in India tot minder toegang tot voedsel zal leiden. (Sharma, 2000) 
 
5.3.7 Verlies van natuurgebieden en bodemerosie 
Op dit moment worden er nog steeds direct of indirect als gevolg van exportlandbouw 
natuurgebieden ontgonnen. Van ‘indirect’ is sprake als landloze boren bijvoorbeeld in Brazilië 
door grootgrondbezitters van hun land verdreven worden voor de aanleg van suikerriet- of 
sojaplantages. Deze landloze boeren proberen dan in het regenwoud weer eigen land te 
bemachtigen. Verlies van natuurgebieden vindt met name plaats in wetlands, tropisch 
regenwoud en mangrovebossen. De mens kan echter niet ongelimiteerd door blijven gaan 
natuurgebieden om te zetten in (tijdelijke) landbouwgrond. Tropische regenwouden 
bijvoorbeeld bevatten meestal maar een dun toplaagje met organische stof. De rest van deze 
organische stof zit in de bomen en andere beplanting. Wanneer zo’n bos gekapt wordt, en zeker 
als dit een bos op hellingen betreft, dan kan de vruchtbare bodem binnen enkele jaren 
geërodeerd zijn omdat bomen in plaats van de meeste landbouwgewassen veel beter in staat zijn 
de bodem vast te houden. 
 



 75

5.3.8 Energie-inefficiëntie 
De energieratio (het aantal eenheden energieopbrengst per eenheid energie die in het 
landbouwsysteem geïnvesteerd wordt) is bij de industriële landbouw veel lager dan bij 
traditionele landbouw. Dit blijkt uit de volgende tabel:  
 
Landbouwsysteem Energie ratio 
Jagen en verzamelen (Kung Bushmen, Afrika) 9,6 
Hak- en brandcultuur (Tsembaga, New Guinea) 18 
Hakbouw (Afrika) 11,2 
Rijstteelt in irrigatielandbouw (Luts’un, China) 53,5 
Cassaveteelt (Zuidoost-Azië) 65 
Maïsteelt (Mexico) 15 
Maïsteelt (VS) 2,5 
Moderne industriële landbouw in de westerse wereld 
(kippenhouderij, tarwe) 

0,1 tot 0,5 

Tabel 1 Energieratio voor diverse landbouwsystemen (Wolters, 2001, p.56-57) 
 
Bij het toepassen van industriële landbouw wordt dus meer energie geïnvesteerd dan de 
energieopbrengst is van de landbouwproductie. Dit systeem is dus alleen houdbaar zolang de 
energieprijzen zo laag zijn, en niet worden doorberekend in de verkoopprijs. Peter Rosset van 
the Institute for Food and Development zegt dat veel onderzoek uitwijst dat traditionele 
landbouwpraktijken in het Zuiden, met behulp van meerdere gewassen binnen een areaal, meer 
voedsel per hectare opleveren dan noordelijke monoculturen. ‘Amerikaanse boeren produceren 
meer maïs per acre, maar veel studies wijzen uit dat kleine boeren in Cuba, Latijns Amerika en 
elders in het Zuiden, 100 tot 1000 procent meer voedsel per acre verbouwen. Opbrengst is een 
erg slechte maatstaf om agrarische productiviteit te meten.’   
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Hoofdstuk 6 De liberalisering van landbouwproducten binnen WTO en EU 
 
6.1 Inleiding 
 
In de vorige hoofdstukken heb ik vooral de structurele internationale economische problematiek 
besproken, die mijns inziens de huidige milieuproblematiek en de problematiek in de 
voorziening van basisbehoeftes mede verklaren. Ik heb me vooral geconcentreerd op de rol van 
het Noorden hierbinnen, via schuldenlasten, Wereldbank, IMF en Noordelijke multinationals. 
In dit hoofdstuk zal ik dat verder toespitsten op de liberalisering van de handel in 
landbouwproducten binnen de EU (Europese Unie) en de WTO (World Trade Organisation). 
Deze liberalisering moet er namelijk voor zorgen dat landen en de in dat land gevestigde 
bedrijven (en zoals ik zal behandelen: vooral multinationals die zich bezig houden met 
internationale handel) nog minder handelsbelemmeringen tegen komen.  
Van oudsher worden er tussen landen of regionale handelsblokken voor de meeste 
landbouwproducten handelsbelemmerende maatregelen genomen door de overheid. Dit heeft 
men gedaan omdat landbouw een economisch sector is die om verschillende redenen niet te 
vergelijken is met andere economische sectoren (zie Hoofdstuk 3 en conclusies Hoofdstuk 7), 
en dus overheidsingrijpen behoeft om marktfalen op te heffen. De Europese Unie heeft deze 
overheidsmaatregelen gebundeld in het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Binnen 
dit GLB zijn vooral voor de grondgebonden landbouwproducten als melk, rundvlees, suiker en 
graan opgenomen.  
 
Bij de liberalisering van de handel in landbouwproducten zijn de volgende aspecten van belang: 
- de liberalisering van de handel in landbouwproducten tussen de EU-lidstaten; 
- de werkwijze van de WTO en verdragen op het gebied van de landbouw hierbinnen; 
- de verhouding tussen WTO en het beleid van de Europese Unie, met name op gebied van 

haar gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB); 
- de verhouding tussen de verschillende groepen van onderhandelende lidstaten binnen de 

WTO; hierbij zijn de EU, de VS, Japan, China, Canada, de Cairns-landen (Australië, 
Canada, Nieuw-Zeeland en op export gerichte ontwikkelingslanden als Brazilië, Argentinië, 
Thailand en de Filippijnen) en de ontwikkelingslanden te onderscheiden; 

- de verhouding tussen WTO-verdragen en andere internationale (VN-)verdragen op gebied 
van arbeidsomstandigheden, voedselveiligheid, milieu, dierenwelzijn en de rol van 
ontwikkelingslanden. 

 
De komende jaren worden er belangrijke beslissingen genomen op gebied van de landbouw, en 
haar relatie met onderwerpen als voedselzekerheid en -veiligheid, de belangen van 
ontwikkelingslanden, gevolgen voor platteland, natuur, milieu en dierenwelzijn. Inmiddels is er 
binnen Nederland en de EU een discussie gaande in hoeverre de handelsbelemmerende 
maatregelen op het gebied van de landbouw in het GLB, afgebouwd dan wel hervormd moeten 
worden, onder druk van de WTO. Ook de EU-uitbreiding met voormalige Oostbloklanden 
speelt een rol in deze discussie. Binnen deze discussies speelt een belangrijke rol in hoeverre de 
handel in landbouwproducten al dan niet geliberaliseerd zou moeten worden, in relatie met 
genoemde onderwerpen.  
Centraal in deze liberalisering staat de WTO, vooral via het Agreement on Agriculture dat sinds 
1994 van kracht is. Ook het TRIPs-verdrag over eigendomsrechten op levend materiaal speelt 
een rol. In dit hoofdstuk behandel ik eerst de relatie tussen WTO en GLB. In paragraaf 6.3 
behandel ik het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) binnen de EU. Dit EU-beleid zou 
eventueel mondiaal tot voorbeeld kunnen dienen, met aanpassingen (vooral terugdraaien van 
genomen liberaliseringsmaatregelen). Momenteel staat dit GLB ter discussie ook vanuit de 
ontwikkelingsorganisaties, ik ga daarom ook wat dieper in op de relatie tussen GLB en 
ontwikkelingslanden. Daarna behandel ik in paragraaf 6.4 de relevante WTO-verdragen op 
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gebied van de landbouw. In paragraaf 6.5 ga ik in op de gevolgen van dit WTO-beleid voor het 
milieu en de voorziening van basisbehoeftes. In paragraaf 6.6 behandel ik de productie en 
handel in suiker (als binnen de EU beschermd landbouwproduct), hierbij maak ik ook een 
vergelijking tussen suikerbieten en suikerriet. Hierna zal ik in paragraaf 6.7 een vergelijking 
maken tussen suiker, koffie en granen (deze zijn mondiaal al veel meer geliberaliseerd).  
In de bijlagen kunt u extra informatie vinden over het GLB, haar historie en het budget (bijlage 
6), de suikermarkt (9), en de standpunten van Aike Maarsingh (LTO) (13), Joop de Koeijer 
(Nederlandse Akkerbouw Vakbond) (13), Friso de Vries (CSM Suiker BV) (13), Friends of the 
Earth (11), Novib/Oxfam (12), Birdlife (12), IFOAM (biologische boeren) (12), het ministerie 
van LNV (12), en een brief van diverse NGO’s aan Euro-Commissaris Fischler in verband met 
de mid-termreview (8). 
 
6.2  De relatie tussen EU- en WTO beleid 
 
Binnen de EU en haar Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de WTO zijn op dit 
moment (medio 2002) de volgende factoren van belang, die een rol spelen binnen mijn 
onderzoek: 
* Er wordt grote druk uitgevoerd vanuit verschillende geledingen uit de internationale 
samenleving op de EU, om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid drastisch te wijzigen. 
Europees Commissaris Fischler van landbouw maakte op 10 juli 2002 zijn mid-term review 
bekend (zie §6.3), bestaande uit voorstellen ter hervorming van het GLB die later in 2002 
besproken zullen worden. Zaken die in de hervorming van het beleid een rol spelen zijn: 
coherentie met WTO- en VN-verdragen, de kosten die met dit beleid gepaard gaan, de 
verschuiving van subsidies die gerelateerd zijn aan productie naar zaken als natuur- en 
landschapsbeheer, het belang van ontwikkelingslanden, de zorg van consumenten over 
voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn,  en het snel teruglopende aantal agrariërs. 
* Het ziet er naar uit dat binnen 2 tot 4 jaar 10 tot 12 nieuwe lidstaten, voornamelijk uit Oost- 
en Centraal-Europa zich zullen aansluiten bij de EU. Binnen de onderhandelingen over deze 
uitbreiding met betreffende landen, neemt landbouw een prominente plaats in. 
* Binnen de WTO bestaat sinds 1994 het Agreement on Agriculture, met als doel de handel in 
landbouwproducten steeds verder te liberaliseren, wat betekent dat handelsbelemmeringen 
zoveel mogelijk moeten verdwijnen. In 2001 vond in Doha de vierde ministeriële conferentie 
van de WTO plaats, waar werd afgesproken deze liberalisering door te zetten, en de 
onderhandelingen in 2005 af te ronden. De onderhandelingen vinden ook in 2002 plaats, al is 
het zeer moeilijk om hier als politiek en maatschappij zicht op te krijgen, omdat ze veelal 
ontoegankelijk zijn. In toenemende mate beschouwen belanghebbenden (politiek, nationale en 
Europese overheden, NGO’s, boeren, toeleverende en verwerkende bedrijven en (detail)handel) 
deze WTO-afspraken als onontkoombaar. Een kleine minderheid probeert de handel in 
agrarische producten buiten de WTO te houden of probeert de liberalisering binnen de WTO te 
laten voldoen aan bepaalde normen en voorwaarden. Een voorbeeld is om het recht van landen 
op voedselsoevereiniteit, op te nemen in de WTO. Ook is er sprake van de opname van een 
Development-Box in de WTO, zodat de belangen van de ontwikkelingslanden en haar 
verschillende bevolkingsgroepen ook gewaarborgd worden. 
 
6.3 Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) binnen de EU 
 
Maatgevend voor een groot aantal akkerbouwgewassen is het GLB van de EU. Dit geldt met 
name voor granen en suikerbieten, gewassen die ik uitvoerig behandel binnen dit hoofdstuk. De 
teelt van suikerbieten is nog steeds relatief beschermd door het GLB, granen worden sinds 1992 
echter steeds minder beschermd. In deze paragraaf zal ik kort ingaan op het GLB.  
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In Bijlage 6 ga ik uitgebreider in op de historie, het budget en op speciale regelingen met 
ontwikkelingslanden, zoals het Cotonou-verdrag (het oude Lomé-verdrag) en de Everything 
But Arms-overeenkomst. Deze informatie dient ook tot achtergrond voor paragraaf 6.6 en 6.7.  
 
6.3.1 Doelstellingen, producten en inhoud van het GLB 
Doelstellingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zoals die zijn vastgelegd in 
artikel 39 van het Verdrag van Rome: 
- bevorderen van de productiviteit in de landbouw; 
- verzekeren van een redelijke levensstandaard van de landbouwbevolking; 
- stabilisatie van de landbouwmarkten; 
- het veiligstellen van de voedselvoorziening; 
- redelijke prijzen voor gebruikers verzekeren. 
 
Producten en inhoud 
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid richt zich vooral op de zware marktordenings-
producten, dit zijn de producten die grondgebonden geteeld en geproduceerd worden. De 
bescherming van deze producten door overheidsbeleid is zo van belang, omdat juist in deze 
producten de multifunctionaliteit van de landbouw tot uiting komt namelijk als onderdeel van 
natuur en landschap. Ook is vooral de grondgebonden landbouw gevoelig voor 
weersomstandigheden, dit in tegenstelling tot de intensieve veehouderij en glastuinbouw. Deze 
producten krijgen dan ook de meeste steun en bescherming tegen concurrentie van buiten de 
EU. Voor Nederland zijn van belang: suiker, zuivel, graan en rundvlees. Deze hebben een 
aandeel van 37 % in de totale productiewaarde van de Nederlandse landbouw. Binnen de EU is 
dit ongeveer 50 %. De steun voor deze producten bestond in eerste instantie uit: 
- interne prijsondersteuning; als de interne prijs onder een bepaalde drempelwaarde zakt 

koopt het betreffende interventiebureau van de EU dit product  op en betaalt de boer de dan 
geldende interventieprijs; 

- importtarieven; om het verschil tussen hoge EU-prijs en de normaal lagere wereldmarktprijs 
te overbruggen zodat boeren binnen de EU niet worden weggeconcurreerd; 

- exportsubsidies; indien de interne consumptie kleiner is dan de productie moet een gedeelte 
worden geëxporteerd. Om boeren dezelfde hoge prijzen te garanderen, krijgt hij een 
subsidie over het verschil tussen EU-prijs en de wereldmarktprijs in de vorm van een 
subsidie.  

Momenteel zijn er voor deze zware marktordeningsproducten verschillende regelingen van 
kracht zoals quotering en  prijsondersteuning (suiker en zuivel), hectaretoeslagen en verplichte 
braaklegging als compensatie voor verminderde prijsondersteuning voor graan, en dierpremies 
voor rundvlees.  
Voor tuinbouw geldt geen volumebeleid, maar wordt de prijs bepaald door vraag en aanbod 
binnen de EU. Hiervoor geldt wel een invoerbescherming, deze is echter lager dan bij de zware 
marktordenings-producten. Hetzelfde geldt voor varkensvlees en pluimveeproducten, zij het dat 
hier sprake is van een verlaagde prijs voor graan in de EU wat van belang is voor de 
veevoerprijs, dit geldt ook voor de tariefvrije import van eiwit- en oliehoudende gewassen en 
graanvervangers als veevoer uit Noord- en Zuid-Amerika.  
Niet vergeten mag worden dat tussen de lidstaten van de EU de handel volledig is 
geliberaliseerd. Vooral voor producten die niet beschermd worden door het GLB, is dit van 
belang. Deze liberalisering tussen de lidstaten heeft ook gevolgen gehad voor milieu en de 
voorziening van basisvoorzieningen. Wel is het zo dat door nationale en gemeenschappelijke 
regelgeving, en het GLB van een totale ander situatie sprake is dan mondiaal gezien waar bijna 
geen bindende regelgeving bestaat. 
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6.3.2 Regelingen met ontwikkelingslanden 
De EU heeft met voormalige koloniën (van voornamelijk Groot-Brittannië en Frankrijk) uit 
Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan (de zogenaamde ACP-landen) speciale 
handelsverdragen gesloten. Dit gebeurde eerst via het Lomé-verdrag in 1975 en later via het 
Cotonou-akkoord in 2000. Via deze akkoorden hebben betrokken 71 landen waaronder 39 
Minst Ontwikkelde Landen tariefvrij toegang met een bepaald quotum tot de EU voor bepaalde 
producten, zoals bananen en suiker. Hiervoor ontvangt men de hogere interne EU-prijs. Het 
Cotonou-akkoord is een aanpassing van het Lomé-verdrag, om tegemoet te komen aan kritiek 
van de WTO dat men de internationale handel verstoorde. Een verandering is onder andere dat 
de EU in ruil voor toegang tot haar markt ook toegang krijgt na een overgangstermijn tot de 
markten van de ACP-landen. Hiermee kunnen de exportbelangen van de EU de overhand 
krijgen boven de belangen van de ACP-landen op gebied van hun landbouw en economie in 
zijn algemeen. 
Om tegemoet te komen aan eisen van de WTO en om stemmen te winnen van 
ontwikkelingslanden op het gebied van de liberalisering van de handel in diensten, heeft de EU 
het Everything But Arms-akkoord met de Minst Ontwikkelde Ontwikkelingslanden (MOLs of 
LDCs (Least Developed Countries)) gesloten. (Zie bijlage 2 voor een overzicht van de ACP-
landen en LDC’s) 
Hierdoor krijgen deze landen tariefvrije toegang tot de EU, m.u.v. suiker, bananen en rijst 
waarvoor deze vrije toegang pas in 2009 geldt, tot die tijd is er een overgangsregeling. Een 
nadeel ten opzichte van het ACP-akkoord is dat men niet de hoge EU-prijs krijgt voor 
bijvoorbeeld suiker. 
 
6.3.3 Veranderingen in het GLB sinds 1992 
Met het oog op de WTO-onderhandelingen heeft de EU haar beschermende maatregelen voor 
een aantal producten sterk verminderd. Dit gebeurde in 1992 tijdens de Mac Sharry-
hervormingen, waarbij voor granen en rundvlees de prijsondersteuning voor een groot deel 
werd afgebouwd. Als compensatie voor het inkomensverlies kreeg men voortaan 
hectaretoeslagen en dierpremies. Tijdens Agenda 2000 in 1999, werd dit proces nog eens 
versterkt, en dit keer werd ook de prijsondersteuning voor zuivel verminderd. In beide gevallen 
bleven de beschermende maatregelen voor suiker grotendeels gehandhaafd. Voor suiker was 
een reden dat men als telers en verwerkers het gehele suikerbeleid zelf betaalde, en dit dus geen 
overheidsgeld kostte (zie ook paragraaf 6.6). 
In juli van dit jaar kwam Euro-commissaris Fischler met zijn mid-term review waarbij zijn 
voorstel is om de inkomenstoeslagen voortaan los te koppelen van de productie. Boeren krijgen 
voortaan een inkomenstoeslag op basis van in het verleden gekregen toeslagen, maar niet meer 
afhankelijk van het soort product dat men teelt. Wel wordt er boven een drempelbedrag tot 20 
% gekort op deze toeslagen. Ook moet men aan bepaalde milieueisen voldoen om voor steun in 
aanmerking te komen, en krijgen nationale lidstaten en provincies de mogelijkheid om extra 
geld in te zetten voor natuur- en plattelandsbeleid. De prijsondersteuning werd nog verder 
verlaagd. Ook blijven exportsubsidies gehandhaafd. Het lijkt er dus op dat men ook tegemoet 
komt aan maatschappelijke eisen. 
Berthelot (2002, p.10) vindt, als reactie op EU-retoriek dat men in de mid-term review 
tegemoet wil komen aan maatschappelijke eisen, dat de hervormingen in 1992 en 1999 alleen 
maar tegemoet zijn gekomen aan de druk vanuit de voedselindustrie om de agrarische prijzen te 
verlagen naar het wereldmarktniveau. Zij zijn de enige winnaars van deze GLB-hervormingen, 
alle andere belanghebbenden hebben verloren en zullen ook blijven verliezen, als eerste de 
boeren in de EU. Als de EU-commissie zegt dat ze wil voldoen aan maatschappelijke eisen op 
de minst handelsverstorende manier, zegt Berthelot dat juist importbescherming het minst 
handelsverstorend is. Terwijl gesubsidieerde maatregelen als exportsubsidies en inkomens-
toeslagen veel meer verstorend zijn, omdat deze maatregelen buiten bereik liggen van de arme 
landen.  
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Uit de mid-term review en dit nieuwe verdrag spreekt een duidelijke neoliberale en WTO-
coherente benadering. Hoewel bepaalde zaken nog niet zijn afgesproken binnen de WTO of zijn 
verboden hier binnen, zie je dus wel dat er binnen allerlei nationale en internationale wetgeving 
en verdragen al rekening wordt gehouden met de WTO en vooral haar sanctiemogelijkheden. 
Dit wordt ook wel het zogenaamde ‘chilling effect’ genoemd.  
Het budget zal  naar verwachting door de mid-term review in 2002 niet veranderen qua totaal 
bedrag. Wel zal er meer geld gaan naar plattelandsontwikkeling en minder naar productbeleid. 
Nederland, Duitsland, Groot-Brittannië en Zweden willen dat het budget wel drastisch wordt 
verlaagd in verband met de uitbreiding van de EU. Zij vrezen dat de EU-uitgaven bij een 
gelijkblijvend landbouwbudget bij uitbreiding nog veel verder zullen stijgen.  
In de conclusies en aanbevelingen zal ik voorstellen doen, waardoor het budget scherp zal 
dalen, de boeren een kostendekkende prijs krijgen en tevens kan worden voldaan aan alle 
maatschappelijke eisen op gebied van natuur, milieu, dierenwelzijn en sociale onderwerpen. 
 
6.3.4 Nadelige effecten van het GLB binnen de EU 
In Hoofdstuk 5 ben ik al ingegaan op de milieueffecten  van exportlandbouw en 
geïndustrialiseerde landbouw. Friends of the Earth Europe en Birdlife hebben de negatieve  
effecten van het GLB op een rij gezet voor het milieu en ook de voorziening van 
basisbehoeftes. Omdat deze nadelen veelal parallel lopen met mijn eerder genoemde effecten in 
Hoofdstuk 5 kunt u deze terugvinden in Bijlage 11 (begeleid met commentaar), hier kunt u ook 
hun aanbevelingen vinden. In deze paragraaf ga ik vooral in op de sociale gevolgen. 
 
Voedselveiligheid 
De vrije markt binnen de EU en verschillend nationaal beleid tussen lidstaten over gebruik van 
bestrijdingsmiddelen hebben er voor gezorgd dat de risico’s voor de volksgezondheid vergroot 
zijn.  
Dit blijkt uit een onderzoek van de Keuringsdienst van Waren in 2000; 45 % van het 
onderzochte groente en fruit uit Nederland bevat teveel residuen van bestrijdingsmiddelen. Op 
producten uit de rest van de EU blijkt dit zelfs 70 % te zijn. Op 3,4 % van de Nederlandse en 15 
% van de buitenlandse zat meer gif dan de wettelijk toegestane waarde. Hierbij wordt nog geen 
rekening gehouden met de cumulatie van verschillende bestrijdingsmiddelen. (Milieudefensie 
p.11, 2002)  
Een andere oorzaak van deze misstanden is naar mijn mening de veel te softe aanpak van 
verwerkende industrie en detailhandel. Op deze overschrijdingen zouden hoge boetes moeten 
staan, ook zou het aantal keuringen drastisch worden uitgebreid. Zeker als je dit vergelijkt met 
de harde aanpak van boeren, bij administratieve fouten of kleine fouten die tot hoge 
stafkortingen leiden op de vergoedingen rond de MKZ-crisis. Voormalig minister van LNV 
Brinkhorst lijkt te meten met twee maten als hij zegt geen gedoogminister te zijn. Door gebrek 
aan controle kunnen verwerkende industrie en detailhandel op zoek naar de goedkoopste 
producten binnen en buiten de EU, waardoor boeren die wel aan hoge kwaliteitseisen moeten 
voldoen worden weggeconcurreerd via hun hogere kostprijs door deze overigens terechte 
kwaliteitseisen. Eigen kwaliteitssystemen als het EUREP-GAP-systeem door de Europese 
detailhandel maken deze oneerlijke concurrentie mede mogelijk. Dit systeem gaat namelijk uit 
van de ongelijke nationale wetgeving op gebied van milieu en voedselveiligheid. Wanneer de 
normen voor bijvoorbeeld een bepaalde groente in Spanje lager zijn dan de normen die aan de 
boeren in Nederland worden opgelegd, mag deze groente uit Spanje toch hier verkocht worden. 
Met alle bovengenoemde risico’s van dien. 
Pesticiden en hormonen die gebruikt worden in de intensieve landbouw worden in verband 
gebracht met allergieën, onvruchtbaarheid en schade aan de hersenen. Er is nog te weinig 
onderzoek gedaan naar het gezamenlijke gebruik van deze middelen voor de gezondheid. Het 
gebruik van antibiotica in veevoer kan leiden tot immuniteit voor de positieve effecten van 
antibiotica bij dieren en mensen. (Humphrys in FOE Europe 2002) 
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Bij de milieuproblemen in Hoofdstuk 5 ben ik al ingegaan op het gebruik van genetisch 
gemanipuleerd veevoer en de mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. Natuurlijk bestaan 
deze risico’s ook voor genetisch gemanipuleerd plantaardig voedsel. 
 
Stimulering van overconsumptie 
De te grote ecologische voetafdruk (maat voor consumptie) van bewoners in de EU wordt mede 
via het GLB mogelijk gemaakt. Zo zorgt de invoer van bijvoorbeeld soja als veevoer uit 
Brazilië en de VS zonder importheffingen, tot milieuvervuiling en ontbossing in dat land. Ook 
worden er nutriënten onttrokken via dit gewas leidend tot bodemuitputting, de nutriënten die 
overblijven na de dierlijke productie eindigen in de EU als overbemesting. Ook wordt de 
eiwitvoorziening van 1 miljoen mensen in 40 ontwikkelingslanden bedreigd door 
overbevissing, voor veevoer en oliën in de EU. (UNDP in FOE Europe 2002) Zie ook bijlage 5 
voor de rol van Nederland in de productie van exportgewassen in ontwikkelingslanden. 
 
Teruggang van het aantal werkenden in de landbouw (in relatie tot de macht van 
multinationals) 
Deze tekst kan niet los gezien worden van de toenemende macht van multinationals die ik in 
hoofdstuk 5 behandelde en ook verderop in paragraaf 6.5 bij de nadelen van de WTO). Ik begin 
met het verband er tussen. 
Multinationals zorgen volgens Smit (2000, p.21-22) voor een proces van dalende marktprijzen 
via geforceerde overproductie. Hij legt dit als volgt uit. De vicieuze cirkel begint met de agro-
industrie die met nieuwe zaden komt met een hogere productiviteit. Een aantal boeren hapt toe 
om op de korte termijn erop vooruit te gaan, hierdoor kunnen anderen niet achterblijven. De 
hierdoor ontstane grotere opbrengsten zorgen voor dalende prijzen. Kleine boeren gaan failliet. 
Grotere boeren kunnen alleen overleven door nog meer te produceren met minder mensen, dus 
moeten verder mechaniseren met geleend geld. Dit gebruiken ze ook om de grond van failliete 
boeren op te kopen. Om de productie te verhogen per hectare worden ook meer kunstmest en 
bestrijdingsmiddelen gebruikt. Hierdoor stijgt de opbrengst nog verder, en het genoemde proces 
herhaalt zich met steeds meer faillissementen.  
Andere gewassen bieden geen mogelijkheid, want daar ontstaat op den duur hetzelfde effect. 
‘De belangrijkste reden dat boerenverzet niet mogelijk bleek, is dat de agro-bedrijven – waarbij 
de boeren hun zaad, kunstmest, bestrijdingsmiddelen inkopen en waaraan ze hun producten 
verkopen en die ook nog eens bemiddelen bij leningen – in afgelopen decennia door fusies en 
overnames zo machtig zijn geworden, dat de boeren niet meer tegen hen  opgewassen zijn. Daar 
komt nog bij dat boeren zich moeilijk organiseren, omdat de landbouwsector bestaat uit 
oneindig veel piepkleine, op zichzelf staande bedrijven, eilanden bijna.’ Een gepensioneerd 
manager van Cargill gaf toe dat boeren geen zeggingskracht hebben over de verkoopprijs. “Zij 
zijn ook niet in staat te onderhandelen over de doorberekening van hun onkosten aan de 
consument.” (..) “Er zijn 300.000 tarweboeren in de VS, en op geen enkele manier zou een 
individuele boer zich soepel kunnen aanpassen aan een veranderende vraag en aanbod. (..) 
Vergelijk dat eens met de concentratie in de meel-sector, die de tarwe opkoopt.” Mock 
president-directeur van Cargill Nederland gaf dan ook toe: “Wij moeten er alles aan doen om 
onze grondstoffen zo goedkoop mogelijk in te kopen.” Door verdergaande overnames binnen 
de internationale graanhandel worden boeren tot contractarbeiders. (Smit, 2000, p.22)  
 
In de afgelopen 25 jaar is het aantal mensen dat werkzaam is in de landbouw in de EU gedaald 
van 13 miljoen naar 7 miljoen. In landen als Italië, Spanje en Griekenland is de rurale bevolking 
die actief is in de landbouw gereduceerd met 80 % sinds de jaren 50. In Spanje zijn 
bijvoorbeeld 1131 dorpen verdwenen sinds die tijd. Door deze achteruitgang daalt ook het 
serviceniveau op het platteland. (FOE Europe, 2002)  
Eén van de doelstellingen van het GLB was juist het verzekeren van een levensstandaard van de 
landbouwbevolking. Uit cijfers blijkt dat ook binnen de lidstaten die later zijn toegetreden tot 
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de EU het aantal boeren sterk terugloopt. Zo is in de zes jaar dat Finland lid is van de EU, de 
helft van het aantal boerderijen verdwenen. In Portugal legde in tien jaar tijd na toetreding 
tweederde van de melkveebedrijven het loodje. (Berichten Buitenland LNV oktober 2001, in 
Smit maart 2002) 
Verder gaat 80 % van de subsidies naar 20 % van de boeren, waardoor het proces van een 
teruglopende in de landbouw actieve rurale bevolking wordt versneld. (Birdlife) 
Berthelot (2002, p.2) noemt het GLB sinds de liberaliseringsmaatregelen in 1992 en 1999, de 
‘Common Agribusiness Policy’ in plaats van de ‘Common Agricultural Policy’. Dit omdat de 
boeren gedwongen zijn onder de kostprijs te produceren, als gevolg van de lobby van de 
Europese voedselindustrie. Het doel van hun inspanningen is de steun aan de landbouw en de 
bescherming van de landbouw op wereldschaal te verminderen, om zo basisproducten te 
kunnen kopen tegen wereldmarktprijs.  
In deze situatie is het natuurlijk niet vreemd dat meer en meer boeren de concurrentieslag 
verliezen. Dit heeft ook grote nadelige gevolgen voor de plattelandseconomie, want in de VS 
ging iedere boeren-dollar viermaal rond in de lokale economie. (Smit, 2000, p.21)  
In bijlage 7 ga ik verder in op de desastreuze effecten van het NAFTA (vrijhandels)verdrag 
tussen de VS, Mexico en Canada voor met name de boeren in Mexico. Ook de consumenten 
verloren hier, door een hogere voedselprijs. De winnaars waren weer de multinationals. 
 
6.3.5 De relatie tussen GLB en de EU-uitbreiding 
Het ziet er naar uit dat dit jaar een beslissing wordt genomen over toekomstige EU-uitbreiding. 
Doordat bepaalde landen (waaronder Nederland) niet willen dat het budget verder stijgt, willen 
zij dat eerst het GLB wordt gewijzigd voordat deze nieuwe landen kunnen toetreden. De 
bevolking in deze nieuwe lidstaten staat echter niet geheel positief ten opzichte van toetreding. 
Vooral boeren zijn bang dat ze massaal hun bedrijf verliezen, wanneer zij niet dezelfde 
inkomenssteun en bescherming krijgen als de oorspronkelijke EU-lidstaten.  
Zoals in paragraaf 6.3.4 gezien is dit risico op het verliezen van het bedrijf zeer groot. Vooral 
de twee miljoen kleine boeren in Polen, dat nooit gecollectiviseerd is, lopen grote risico’s te 
moeten stoppen. De verwachtingen zijn dat 1,2 miljoen boeren zullen verdwijnen. (FOEI, 2001, 
p.7) Omdat hier een grote werkloosheid (18 %) is zou dit zeer slecht kunnen uitpakken voor de 
Poolse economie. Ook zou hiermee de natuur- en landschapsvriendelijke kleinschalige 
landbouw kunnen worden vervangen door grootschalige landbouw die zo kenmerkend is voor 
West-Europa sinds het GLB in de jaren ’50 werd ontwikkeld. Juist het foute alleen op de 
productie gerichte beleid waar we nu de wrange vruchten van plukken en willen herstellen in 
West-Europa, zouden we dan exporteren naar Oost-Europa. Dat zal zeker gebeuren als zij geen 
vergelijkbare subsidies krijgen voor deze natuur- en landschapsdiensten of voor een 
milieuvriendelijke landbouw. Het risico hierop is groot omdat men tot 2008 alleen 
productiegerelateerde EU-subsidies wil verstrekken via ‘de eerste pijler’. (ICPPC, 2002) 
Ook stribbelen de Poolse regering en het parlement openlijk tegen nu de Europese Unie eist 
haar grenzen te openen voor westerse boeren. Doordat deze veel meer kunnen betalen voor de 
grond zal dit ten koste gaan van de kleine boeren. Zo eist Polen van de Europese Unie een 
overgangstermijn van 18 jaar voordat buitenlandse boeren en bedrijven in Polen 
landbouwgrond kunnen kopen. De EU hanteert echter 7 jaar als standaardnorm. 
Daarnaast zijn parlementariërs in Polen bezig Cargill te dwarsbomen bij haar plannen fructose 
te gaan produceren in Polen. Hiermee wil men voorkomen dat eigen bietentelers worden 
weggeconcurreerd. De Nederlandse ambassade in Warschau waarschuwt: “Dit is een signaal 
dat buitenlandse ondernemers moeten oppassen met investeringen in Polen”. (Berichten 
Buitenland van LNV- december 2001 in Smit maart 2002) Hieruit blijkt vooral de belangen 
voor investerende bedrijven relevant zijn voor de Nederlandse overheid. Eventuele sociaal 
economische problemen voor de Poolse (landbouw)bevolking zijn minder van belang. 
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6.3.6 Nadelige gevolgen voor ontwikkelingslanden van het GLB 
Momenteel is er veel kritiek op het GLB, die ik deels terecht vind zoals zo dadelijk zal blijken. 
De volgende zaken spelen nu. 
 
Exportsubsidies en verkapte dumping via inkomenstoeslagen 
Aan het GLB zijn nadelen verbonden voor ontwikkelingslanden (zie ook §5.2.5). Zo worden er 
met behulp van exportsubsidies overschotten gedumpt in ontwikkelingslanden, waardoor lokale 
bedrijvigheid en kleine boeren weggeconcurreerd worden en de voedselzekerheid in gevaar 
komt. Ook maakt de Europese Commissie oneigenlijk gebruik van het argument dat het 
grootste gedeelte van de export bewerkte producten met hoge toegevoegde waarde betreft. Dit 
zouden niet de producten zijn waarmee geconcurreerd wordt binnen ontwikkelingslanden. Uit 
cijfers (2000) blijkt echter dat 63 % van de export granen, suiker, vlees en zuivel betreft, deze 
komen vooral in de MOL’s terecht. De overige 37 % bevat wel bewerkte producten (inclusief 
alcohol) die hoofdzakelijk naar andere ontwikkelde landen gaan en de ontwikkelingslanden met 
hogere inkomens. (Berthelot, 2002, p.3) 
Concurrentie op gebied van de landbouw is extra schadelijk voor de economie omdat in 
bijvoorbeeld 1996 de waarde van de landbouw in lage inkomenslanden 34 % van het BNP was 
(EU 5,3 %), terwijl 69 % van de werkzame bevolking in deze landen binnen de landbouw 
werkzaam is (EU, 1,7 %). (Eurostep 2 in Sustain 2)  
Dumping leidt daarnaast tot lagere wereldmarktprijzen, vooral ook bij suiker. Hierdoor kunnen 
de ontwikkelingslanden niet concurreren op de wereldmarkt. Als gevolg hiervan dalen de 
winsten van boeren dramatisch, en wordt men gedwongen tegen lagere kosten te produceren of 
gaat men failliet. Dit kan leiden tot milieuvervuiling, kinderarbeid en slechte 
arbeidsomstandigheden. (Sustain 2 p.4-5) Ook heeft men te weinig geld om te investeren in een 
duurzaam landgebruik, waardoor de voedselzekerheid op korte en lange termijn in gevaar komt. 
Ook de lokale verwerkende industrie komt hierdoor in de problemen, met werkloosheid tot 
gevolg. 
Voorbeelden zijn: 
- exportsubsidies voor zuivel die de markten in Jamaica en India negatief beïnvloedden, 

hetzelfde gebeurde met rundvlees in West-Afrika; 
- de exportprijzen voor tarwe uit de EU en de VS zijn respectievelijk 34 en 46 % lager dan de 

kostprijs voor productie;  
- witte suiker uit de EU wordt geëxporteerd voor 25 % van de kostprijs, en melkpoeder voor 

50 % van de kostprijs; (Oxfam, in FOE Europe, 2002)  
- EU exportsubsidies hebben geleid tot de teloorgang van de tomaten inblikindustrie in 

Senegal, ook kunnen de tomatentelers hun producten niet meer kwijt.  
 
De EU beschouwt de dumping van goedkope elektrische artikelen en textiel in de EU als 
oneerlijke concurrentie. Hiervoor zijn binnen de WTO anti-dumpingmaatregelen opgenomen, 
deze gelden echter niet voor landbouwproducten. Juist deze gesubsidieerde export van 
landbouwproducten beschouwt de EU namelijk niet als dumping. (Sustain 2, p.5) Hiermee 
wordt weer eens duidelijk  wie de macht heeft binnen de WTO. Alles wat gunstig is voor de EU 
en de VS (lees hun multinationals) moet worden geliberaliseerd binnen de WTO, alles wat 
ongunstig is moet worden beschermd. 
Door de WTO is het percentage van het GLB-budget voor exportsubsidies gedaald van 33 % 
(10 miljard Euro) in 1991, naar 14 % (5,5 miljard Euro) in 1999. Toch zorgen de 
inkomenstoeslagen (in de vorm van hectaretoeslagen en dierpremies) die in de plaats kwamen 
voor de lagere prijzen (waardoor het verschil met de wereldmarktprijs lager werd, en er dus 
minder exportsubsidies nodig zijn)  voor een verkapte dumping. Deze toeslagen geven de 
boeren binnen de EU namelijk een kunstmatig voordeel ten opzichte van andere boeren. (FOE 
Europe, interview de Koeijer, bijlage 13). Deze verkapte dumping is echter wel toegestaan door 
de WTO, evenals de instrumenten van de VS die ik zo dadelijk behandel. Berthelot  (2002, p.7) 
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vindt de nadelen zelfs nog groter dan bij exportsubsidies, omdat nu niet meer transparant is in 
hoeverre de EU en de VS (die ook ruime inkomenstoeslagen geeft aan haar boeren) via 
oneigenlijke concurrentie boeren in ontwikkelingslanden benadelen. Hierdoor wordt het ook 
moeilijker voor deze landen om anti-dumpingsmaatregelen te treffen.   
 
Vergelijkbare instrumenten door de VS en andere landen 
Ook de VS geeft haar boeren steun via inkomenstoeslagen, inkomensverzekeringen die uitkeren 
bij slechte jaren, exportkredieten en via noodhulpprogramma’s. In 2002 is door de nieuwe 
Farmbill van de regering Bush de steun aan boeren  nog enorm toegenomen. De gevolgen zijn 
dat in Centraal-Amerika sinds in 1992 een intra-regionaal vrijhandelsverdrag werd gesloten, 
vele duizenden boeren hun bedrijf hebben verlaten, doordat men werd weggeconcurreerd door 
gesubsidieerde maïs uit de VS. Zij komen terecht in de Free Export Zones onder zeer slechte 
werkomstandigheden en lonen, of proberen te vluchten naar de VS. (Los Angeles Times, 2002) 
Zowel de EU als de VS willen voorlopig te weinig de op de export gerichte landbouw 
aanpakken, via een quotering op basis van de eigen behoefte. Een voorbeeld van oneigenlijke 
noodhulp in Zambia: Volgens schattingen van het Wereld Voedsel Programma en de FAO moet 
op de wereldvoedselmarkt zo’n 1,2 miljoen ton voedsel worden opgekocht om 13 miljoen 
mensen in Centraal Afrika van de hongersnood te redden. Dit moet op een zo goedkope 
mogelijkheid gebeuren door een gebrek aan budget voor noodhulp vanuit de donorlanden. Bij 
prijsvergelijking blijkt dat de goedkoopste maïs uit Canada en de VS komt, namelijk $90 per 
ton voor genetisch gemanipuleerde maïs. Vervoerskosten zijn $100 per ton. Dit totaalbedrag 
van $190 per ton is nog altijd goedkoper dan de $260 per ton, die maïs via de dichtstbijzijnde 
markt (Zuid-Afrika) kost. Zambia heeft door dit prijsverschil haar verbod op de import van 
gentech-maïs moeten opheffen. Het grote prijsverschil tussen de VS en Canada, en Zuid-Afrika 
wordt veroorzaakt door de inkomenssteun die deze landen ontvangen boven op hun te lage 
productprijs. (e-maillijst van www.denieuweomroep.nl, juli 2002). 
Binnen Cairns-landen worden volgens Genee van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, 
export marketing boards gebruikt ter bevordering van de exporten.  
 
Gebrekkige markttoegang en tariefescalatie 
Dit is het grote discussiepunt die als een rode draad door mijn scriptie loopt (zie ook §3.6). 
Door dit als een nadeel van het GLB te beschouwen impliceert dat ontwikkelingslanden of beter 
gezegd de bevolking in ontwikkelingslanden arm worden gehouden, doordat wij onze boeren 
beschermen. Maarsingh (zie bijlage 13) noemde me een voorbeeld van de Nederlandse 
tabaksindustrie die profiteert van de hectaretoeslagen van de EU aan Zuid-Europese telers van f 
10 tot 12.000 per hectare. Hierdoor wordt inferieure tabak verwerkt, die door deze 
hectaretoeslagen tegen lage prijzen te verkrijgen is. (interview Maarsingh) Een beter alternatief 
zou inderdaad zijn om kwalitatief goede tabak uit ontwikkelingslanden toe te laten, mits deze 
milieuvriendelijk en sociaal acceptabel geteeld wordt, tegen een kostendekkende prijs, en de 
voedselzekerheid niet in gevaar komt. In Hoofdstuk 5 heb ik echter ook behandeld hoe 
desastreus de tabaksteelt voor bossen kan zijn. 
Via Campesina (de grootste mondiale boerenorganisatie van kleine gezinsbedrijven) en ROPPA 
(een netwerk van West-Afrikaanse boeren) vinden dat de verbeterde markttoegang via het 
EBA-verdrag het tegenovergestelde van een oplossing is voor MOL’s. Het is eerder opgesteld 
om export van de EU naar MOL’s te rechtvaardigen, dan andersom. ‘In MOL’s is de eerste 
prioriteit van boeren is om te produceren voor hun gezinnen, hierna om toegang te krijgen op de 
nationale markt, voordat men op zoek gaat naar exportmogelijkheden. Het EU-besluit zal alleen 
maar de winsten van grote bedrijven verbeteren, die de hulpbronnen en arbeidskrachten in 
MOL’s gebruiken, om exportgewassen te telen voor de EU-markt. Hierdoor verminderen de 
hulpbronnen en arbeidskracht die nodig is voor de productie van voedsel voor de rurale en 
urbane bevolking, terwijl de voedselonzekerheid vergroot wordt. De boeren van Via Campesina 
en ROPPA willen het recht terug van landen of groepen landen in het Zuiden en in het Noorden 
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om hun landbouw en markt te mogen beschermen, om in staat te zijn een eerlijke beloning te 
krijgen voor hun arbeid en landbouwproducten afkomstig van gezinsbedrijven.’ (Berthelot, 
2002, p.3)  
 
6.3.7 GLB in de toekomst 
Bepalend voor toekomstige hervormingen binnen het GLB zijn samenvattend: 
- De uitkomsten van een maatschappelijke discussie tussen belangengroepen, politici, boeren 

en de handel en industrie. Zolang deze laatste de meeste politici en belangengroepen blijven 
overtuigen van de noodzaak tot verdere (groene) liberalisering en gerichtheid op export, 
zullen een meerderheid van boeren en consumenten, vooral mensen in ontwikkelingslanden,  
en het milieu en biodiversiteit, de dupe blijven en worden. Dit alles ten koste van een 
minderheid aan multinationals en grootschalige landbouwbedrijven.  

- Het Agreement on Agriculture binnen de WTO (zie §6.4), en het lef om in te zetten op een 
drastische hervorming hiervan. 

- Het beschikbare landbouwbudget, en het gebruik maken van de mogelijkheid dit te 
verminderen terwijl toch aan alle maatschappelijke eisen wordt voldaan. (Zie 
aanbevelingen). 

- De uitgaven die nodig worden geacht voor de EU-uitbreiding, en de bereidheid deze boeren 
als gelijkwaardig te beschouwen. 

- De ontwikkeling van de landbouwproductie in Midden- en Oost-Europa; herhalen we 
dezelfde fouten als in West-Europa of niet? 

- Bij de huidige stand van zaken is ook de hoogte van de wereldmarktprijzen van belang; hoe 
hoger deze zijn hoe minder EU-budget er nodig is voor exportsubsidies, en is de noodzaak 
voor hervormingen dus kleiner. 

- Eventuele toekomstige veeziekten, voedselschandalen, maar vooral de gevolgen van het 
broeikaseffect. Dit broeikaseffect zal naar verwachting vooral buiten de EU door droogtes 
en overstromingen tot een dalende landbouwproductie leiden, maar ook binnen de EU 
kunnen problemen met de voedselzekerheid ontstaan. Ik verwacht dat juist deze 
natuurrampen binnen het komende decennium tot een drastische hervorming van het 
internationaal (landbouw- en milieu)beleid zullen leiden. 

- Bindende regelgeving binnen de VN op gebied van milieu en sociale zaken; misschien komt 
het er deze eeuw nog van. (Zie ook het vorige punt.) 

 
Binnen het gangbare denken zal vooral de discussie over het landbouwbudget in relatie tot de 
EU-uitbreiding bepalend zijn. Het WTO-verdrag wordt als een voldongen feit gezien, er zijn 
zelfs aanwijzingen dat landbouw door de Europese Commissie als ruilmiddel wordt gezien om 
de liberalisering van diensten te versnellen. Op termijn zullen dan de exportsubsidies wel 
worden afgeschaft, en blijft productiebeheersing ook tot de mogelijkheden behoren. Het ziet er 
behalve bij suiker en zuivel niet naar uit dat een kostendekkende prijs kan worden verkregen 
voor de huidige marktordeningsproducten. Dit betekent dat ook de importtarieven niet meer 
zullen worden verhoogd, wel zal men proberen de non-tarifaire normen op de WTO-agenda te 
krijgen. Quota voor ontwikkelingslanden zullen meer en meer onmogelijk worden gemaakt 
door de WTO. Daarbij zal er een gevecht blijven bestaan tussen de exporterende ontwikkelde 
en ontwikkelingslanden (lees de multinationals in deze landen) om de toegang tot nieuwe 
markten. 
De mogelijkheden tot directe inkomenssteun zullen blijven bestaan binnen de WTO, hoewel 
hiermee zoals gezegd ook een verkapte dumping mee plaatsvindt. Uit de mid-term review van 
EU-commissaris Fischler, blijkt tenslotte nog eens hoe bepalend te WTO is voor het GLB. In de 
volgende paragraaf zal ik verder ingaan op de WTO en de verdragen die betrekking hebben op 
landbouw. 
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6.4 De WTO, de Agreement on Agriculture en het TRIPs-verdrag 
 
6.4.1 Historie en inhoud 
De WTO werd opgericht in 1994, als opvolger van het General Agreement on Tariffs and Trade 
(GATT). Het GATT bestaat sinds 1948 en probeerde sinds zijn oprichting 
handelsbelemmeringen tussen landen weg te nemen. Dit betreft tarifaire barrières als import- en 
exportheffingen, exportsubsidies, en non-tarifaire  handelsbarrières als importquota en milieu- 
en sociale normen. Na het mislukken van de WTO-onderhandelingen in Seatle in 1999, werd er 
in november 2001 een conferentie in Doha in Qatar gehouden. Hier werd een nieuwe 
onderhandelingsagenda opgesteld, die in de komende jaren tot een verdere liberalisering van de 
wereldhandel moet leiden. In 2003 zal de volgende conferentie in Mexico gehouden worden. 
De oprichting van de WTO was zelf het product van de laatste onderhandelingsonde, de 
Uruguay-ronde (1988-1994). De WTO beheert tientallen akkoorden, waarin handelsafspraken 
die de lidstaten met elkaar zijn overeengekomen. De belangrijkste afspraken zijn:  
- ‘non-discriminatie’ bestaande uit:  

- ‘most-favored nation’: geen onderscheid maken tussen de lidstaten wat betreft 
handelsvoordelen; 

- ‘national treatment’: geen onderscheid maken tussen binnenlandse en buitenlandse 
producten wanneer deze zijn geïmporteerd; (Mol, 2001, p.146) 

- de belofte om steeds meer markten te openen voor elkaars bedrijven.  
Het aantal deelnemende landen is tussen 1948 en 2002 gestegen van 23 naar 140. Geleidelijk 
aan is het aantal terreinen waarvoor de GATT en later de WTO bevoegdheid kreeg, steeds 
verder uitgebreid. Sinds 1994 zijn de handel in landbouwproducten, diensten, investeringen, 
overheidsaankopen en intellectuele eigendomsrechten in de onderhandelingen binnen de WTO 
opgenomen. De WTO stimuleert vrijhandel op al die terreinen en lost handelsconflicten tussen 
lidstaten op, ze is een soort mondiale handelsscheidsrechter. Wanneer een land vindt dat een 
ander land zich niet aan een WTO-verdrag houdt, kan de regering het conflict voorleggen aan 
een WTO-panel. Als het panel oordeelt dat het land in strijd handelt meet een verdrag van de 
WTO, kan de WTO het aangeklaagde land dwingen om het beleid te veranderen. Doet het dit 
niet, dan kan de WTO economische sancties toestaan in de vorm van tariefheffingen op de 
exporten van het land dat in overtreding is. Met name dit WTO-panel wat niet democratisch 
gekozen is, zorgt voor de krachtige invloed van de WTO-verdragen in het mondiale beleid op 
alle gebieden. 
Op het WTO-secretariaat in Genève wordt dagelijks onderhandeld door diplomaten van de 
lidstaten. Om belangrijke knopen door te hakken komen de handelsministers van de lidstaten 
eens in de twee jaar  bij elkaar op ministeriële conferenties, zoals in 1999 in Seatle en in 2001 
in Doha. Binnen Nederland is de staatssecretaris voor Internationale handel binnen het 
ministerie van EZ verantwoordelijk. Binnen de WTO worden de onderhandelingen via de EU-
lidstaten echter formeel gevoerd door de EU-commissaris voor handel. Tijdens de ministeriële 
conferenties van de WTO worden belangrijke beslissingen genomen over bijvoorbeeld nieuwe 
terreinen, en verdere liberalisering op al bestaande terreinen. In Seatle lukte het niet om een 
nieuwe onderhandelingsronde te starten, dit lukte wel in Doha. (Milieudefensie en FOE Europa, 
2001 en BBO, 2002) 
 
6.4.2 Het Agreement on Agriculture 
Tot voor het afsluiten van de Uruguay-ronde bestonden voor landbouw nauwelijks dwingende 
regels voor internationale handel. Landen waren niet bereid zich vast te leggen op maximale 
invoertarieven, en het geven van exportsubsidies was onbeperkt mogelijk. Het Agreement on 
Agriculture binnen de  GATT (beginjaar 1995) maakte daaraan een einde en bestond uit de 
volgende maatregelen: 
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- markttoegang: alle (variabele) invoerbeperkingen zijn omgezet in vaste tarieven. Deze 
laatste worden in zes jaar met 36 % verminderd in ontwikkelde landen. 
Ontwikkelingslanden krijgen 10 jaar de tijd om hun tarieven met 24% te verminderen. 

- exportsteun: exportsubsidies moeten qua budget in zes jaar met 36% worden verminderd in 
de ontwikkelde landen. Het volume van de gesubsidieerde export dient in zes jaar met 21% 
af te nemen in dezelfde groep landen. Ontwikkelingslanden krijgen 10 jaar de tijd om hun 
exportsteun met 24% te verminderen. . 

- interne steun: het totale steunbudget voor de landbouw moet met uitzondering van de 
toegestane vormen van beleid in zes jaar met 20% verminderen in ontwikkelde landen. 
Voor ontwikkelingslanden geldt 13% in 10 jaar tijd. 

De minst ontwikkelde landen (MOL’s) hoeven hun tarieven of subsidies niet te verminderen. 
(www.handelskansenvoorarmen.nl) Zoals in Hoofdstuk 4 behandeld zijn vooral de 
importheffingen van deze MOL’s wel verminderd onder invloed van de SAP’s van de 
Wereldbank en IMF. Ook door toekomstige onderhandelingen waarbij meer markttoegang tot 
het Noorden kan worden verworven, zouden omgekeerd deze importtarieven van de 
ontwikkelingslanden verder verlaagd kunnen worden. Ook binnen het Cotonou-akkoord is tot 
nu toe geregeld dat de EU-lidstaten op termijn toegang krijgen tot de ACP-landen. Dit maakt 
weer duidelijk dat ontwikkelingslanden via verschillende organisaties tegelijkertijd worden 
aangespoord hun beschermende maatregelen voor landbouw op te geven, ook al is dit niet 
direct binnen de WTO geregeld. 
 
Door de WTO-maatregelen kan de EU geen marktbeheer onafhankelijk van de wereldmarkt 
meer uitvoeren, en wordt er een maximum gesteld aan de mate waarin de interne prijs van de 
wereldmarktprijs kan afwijken. Deze afspraken hadden ook tot gevolg dat in het geval van 
bilaterale handelsverdragen tussen de EU en derde landen, de landbouw steeds vaker aan 
vrijhandelsafspraken moet meedoen. In het vervolg kunnen hervormingen van het GLB alleen 
nog maar plaatsvinden binnen de gemaakte afspraken binnen de GATT, de voorloper van de 
huidige WTO. 
Er is ook een verschuiving op getreden van non-tarifaire maatregelen naar tarifaire maatregelen. 
De bedoeling van de WTO is dat non-tarifaire maatregelen als importquota, kwaliteits-
standaarden en anti-dumpingsmaatregelen (om dumping onder de kostprijs te voorkomen) 
moeten eerst worden omgezet in tarifaire maatregelen (importtarieven), vervolgens moeten 
deze tarieven worden verlaagd binnen bepaalde termijn.  
 
Boxen en steun 
In het Agreement on Agriculture binnen de WTO zijn drie categorieën van interne steun te 
onderscheiden: de gele, blauwe en groen box. Afhankelijk van de indeling van de 
steunmaatregelen in deze boxen, zijn deze al dan niet toegestaan door de WTO. Deze indeling 
is vooral tot stand gekomen in overleg tussen de EU en de VS, waardoor hun exportbelangen 
(voorlopig) gegarandeerd bleven via vooral de toegestane inkomenstoeslagen in de blauwe box. 
• Gele box 
Hieronder vallen vormen van steun die geheel productie gerelateerd zijn, en als 
handelsverstorend worden aangemerkt, en dus op termijn moeten worden afgeschaft. Hiertoe 
behoren prijsondersteuning en importquota. Deze moeten door de geïndustrialiseerde landen in 
zes jaar tijd met 20% worden verminderd.  
• Blauwe box 
Hieronder vallen vormen van steun die weliswaar niet geheel ontkoppeld zijn van de productie 
(volume en/of type van productie), maar vooralsnog wel zijn toegestaan door de WTO. Onder 
voorwaarde van productiebeperking (zoals verplichte braaklegging) of koppeling aan vaste 
referentie, hoeft deze steun dus niet worden verminderd. Voorbeelden van deze 
inkomenstoeslagen zijn de hectaretoeslagen voor akkerbouwproducten en dierpremies voor 
rundvee, die in de plaats kwamen voor directe prijsondersteuning bij de MacSharry-
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hervormingen in 1992. Er wordt nog onderhandeld binnen de WTO om eventueel de blauwe 
box steun ook af te bouwen. Door deze steun wordt namelijk nog steeds overproductie 
gestimuleerd, en dus exportgerichtheid en dumping in met name ontwikkelingslanden. 
• Groene box 
Hieronder vallen steunmaatregelen die geen of slechts minimale handelsverstorende effecten 
hebben op het type of het volume van de productie. Hiertoe behoren onder andere algemene 
diensten voor de landbouw of het platteland, ontkoppelde inkomenssteun, 
inkomensverzekeringen, opkoopregelingen, landbouwmilieuprogramma’s, regionale 
steunprogramma’s, het aanleggen en instandhouden van voorraden in verband met 
voedselzekerheid, binnenlandse voedselhulp, vergoedingen voor natuurrampen. De criteria die 
voor deze steun gelden zijn: 
- Het recht op zulke betalingen moet van overheidswege worden bepaald in een duidelijk 

gedefinieerd milieuprogramma of beschermingsprogramma, en is afhankelijk van de 
uitvoering van specifieke voorwaarden in het overheidsprogramma, inclusief voorwaarden 
gerelateerd aan productiemethoden of inputs. 

- Het betalingsniveau moet beperkt zijn tot de extra kosten of het verlies aan inkomen dat 
gepaard gaat met de uitvoering in overeenstemming met het overheidsprogramma. 

Voor landbouwmilieuprogramma’s geldt als enige van deze genoemde maatregelen dat deze 
niet ontkoppeld hoeft te zijn van het type of het volume van de productie. (CLM 2, 2001) 
 
6.4.3 Het TRIPs-akkoord 
Het Trade-Related Intellectual Property-akkoord binnen de WTO regelt de mogelijkheid tot het 
plaatsen van patenten op levend materiaal. De landbouw heeft hier vooral mee te maken, omdat 
de zaadindustrie hier gebruik van maakt. Er zijn heftige protesten vanuit ontwikkelingslanden 
op dit verdrag, omdat zij noordelijke multinationals ervan beschuldigen hun genetisch materiaal 
eerst te stelen, en vervolgens een prijs te vragen voor zaad wat de boeren voorheen zelf 
vermeerderden en dus gratis ter beschikking hadden. Volgens Shiva (2001) komt hierdoor de 
voedselzekerheid in gevaar.   
Joep Hardon, directeur van de Nederlandse genenbank in Wageningen ziet grote problemen 
tussen de afspraken die in verschillende internationale fora zijn gemaakt, zoals de 
Wereldvoedselorganisatie (FAO), de WTO en de Conventie over Biologische Diversiteit 
(CBD) van de VN. De FAO beschouwt de genetische bronnen als een gemeenschappelijk 
erfgoed van de mensheid. In de CBD staat nationale soevereiniteit voorop. De WTO geeft met 
TRIPs het primaat aan de industrie. “Patenten zijn voor de grote industrie, terwijl in de praktijk 
de zaden en dergelijke door de boeren worden vermeerderd en verspreid. De traditionele 
landbouw drijft op biodiversiteit en de toegang daartoe, in tegenstelling dot de moderne 
landbouw waar de omgeving is aangepast aan het gewas en men het moet hebben van patenten. 
De FAO-regelingen gaan over toegang tot genetische bronnen, terwijl die van de WTO en CBD 
vooral gaan over handel in en opbrengsten van die genetische bronnen.” (in Evenblij, 2001, p.5)  
De ontwikkeling van genetisch gemanipuleerd zaaizaad zal door de patenten hierop, door dit 
TRIPs-akkoord ook verder worden gestimuleerd. Er is zelfs sprake van genetisch 
gemanipuleerde gewassen met een terminator-gen, dat ervoor zorgt dat boeren het geoogste 
(onvruchtbare) zaad niet meer kunnen gebruiken voor een volgende teelt. 
Ook vormt het TRIPs-akkoord volgens Joji Cariño (vertegenwoordigster van inheemse 
volkeren in de Filippijnen) ‘een grote bedreiging voor de culturele integriteit en rechten van 
inheemse volken, inclusief de territoriale rechten en rechten op natuurlijke bestaansbronnen. De 
bedoeling van intellectueel eigendomsrecht is door de overheid ondersteunde monopolies te 
creëren over kennis, kennisvorming, productieprocessen, producten, etc. Deze zouden zonder 
overheidsbescherming nooit gemonopoliseerd kunnen worden. De toepassing van intellectuele 
eigendomsrechten, die ‘bescherming’ bieden aan individuele eigenaars over een bepaalde 
tijdspanne, is bedoeld om de verspreiding van kennis te bevorderen door verkoop en licenties. 
Onder een dergelijk regime is er een reëel gevaar voor misbruik, onteigening en uitbuiting van 
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zogenaamd inheems intellectueel eigendom. Zoals dr. Erica Daes opmerkte: “Het onderwerpen 
van inheemse volken aan bestaande intellectuele eigendomswetgeving zal hetzelfde effect 
hebben op hun identiteit als de individualisering van landeigendom in veel landen heeft gehad – 
dat is het opdelen ervan in kleine stukjes en het verkopen ervan, tot er niets meer over is.” (…) 
In tegenstelling tot opvattingen binnen de westerse rechtspraak, kan inheems cultureel erfgoed 
niet het eigendom zijn van een individu, net zoals het niet onteigend, weggegeven of verkocht 
kan worden op onvoorwaardelijke basis. Het culturele erfgoed van inheemse volken is zowel 
een collectief als individueel recht, en als zodanig wordt de verantwoordelijkheid voor het 
gebruik en beheer ervan volgens inheems recht en tradities door de hele gemeenschap 
gedragen.’(NCIV, 2002, p.13)  
Deze visie staat lijnrecht tegenover de neoliberale visie (§3.4.1) en het daaruit volgende beleid 
van de Wereldbank en het IMF (§4.3).  
 
6.4.4 Codex Alimentarius en SPS-akkoord 
De Codex Alimentarius (Voedingsmiddelenwet) is in 1962 opgericht door twee VN-
organisaties, de FAO (Food and Agricultural Organisation) en de WHO (World Health 
Organisation). 98% van de wereldbevolking is binnen deze regelgeving vertegenwoordigd door 
haar lidstaten. Het doel van de Codex is de volksgezondheid te beschermen en de eerlijkheid in 
de handel in voedselproducten te bevorderen. Dit doet zij via wereldwijde normen aan voedsel 
en voedselveiligheidswetten te uniformeren. Door het groot aantal leden van 165, is de 
besluitvorming echter traag. 
Bij het beslechten van handelsgeschillen binnen de WTO wordt de Codex als maatstaf gebruikt. 
‘Het SPS-akkoord (Agreement on Sanitary and Phytosanitary Measures) dat binnen de WTO tot 
stand is gekomen, omvat alle voedselveiligheidskwesties en verwijst daarbij naar de Codex-
normen.’ (www.minlnv.nl ) 
Het SPS-akkoord ‘erkent het recht van regeringen om invoerbeperkende maatregelen te nemen 
ter bescherming van de volksgezondheid (sanitaire en fytosanitaire maatregelen). Het is 
regeringen uitdrukkelijk verboden om voor verschillende landen verschillende maatregelen te 
gebruiken.’ In de discussie rond de liberalisering in de landbouw wordt nog al eens het 
argument gebruikt dat de EU het SPS-akkoord zou misbruiken om haar grenzen gesloten te 
houden. De vraag wordt dan gesteld of er eventueel niet een aparte lagere standaard zou kunnen 
gelden voor producten uit ontwikkelingslanden, zodat zij ook toegang krijgen tot onze markt. 
Als oplossing van dit probleem is nu de overeenstemming dat er één standaard moet gelden 
maar dat het Westen aan capaciteitsontwikkeling moet doen in ontwikkelingslanden, zodat zij 
wel aan deze norm kunnen voldoen. Andere ‘oplossingen’ zijn dat multinationals als Unilever 
rechtstreeks haar normen oplegt aan telers in ontwikkelingslanden, of het afsluiten van 
contracten van de verwerkende industrie en detailhandel rechtstreeks met boeren in 
ontwikkelingslanden, waarbij men technische assistentie verleent om aan de hogere normen te 
kunnen voldoen. (IS, oktober 2001.p.38-40)  (zie verder 6.4.5) 
Shiva constateert dat binnen dit verdrag gevaarlijk voedsel als genetisch gemanipuleerde 
producten worden bevoordeeld boven inheemse producten. Zij vindt dat elk land zijn eigen 
voedselveiligheidscriteria moet kunnen opstellen. (Shiva,2001)  
 
6.4.5 Non-trade concerns 
Tot de non-trade concerns die sinds 1999 op de agenda van de WTO-onderhandelingen zijn 
geplaatst behoren milieu, voedselveiligheid en arbeidsomstandigheden.  
Ook zijn onder de naam ‘multifunctionaliteit’ zaken door de EU, Japan, Zuid-Korea, 
Noorwegen en Zwitserland, op de WTO-agenda gezet als het belang van landbouw voor 
nationale voedselzekerheid, milieu, landschap en rurale gemeenschappen. (Koning, 2001, p.9). 
De vraag is hierbij of landen deze non-trade concerns mogen gebruiken om producten uit 
andere landen tegen te houden, er is nu al veel protest vanuit de Cairns-landen die waarschuwen 
voor oneigenlijke protectie. Tot nu toe zijn de mogelijkheden dan ook zeer beperkt.  
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Een voorbeeld is de hormoonvlees kwestie. Een WTO-panel heeft besloten dat de EU geen 
vlees van met hormonen behandeld rundvee in de VS mag tegenhouden. Omdat de EU dit 
vanwege het gezondheidsrisico dit hormoonvlees toch niet toelaat, mag de VS de EU financiële 
handelssancties opleggen. Het argument van de WTO is dat niet bewezen is dat hormoonvlees 
schadelijk voor de volksgezondheid is.  
Voor dit onderzoek zijn vooral het recht op voedselzekerheid en het milieu van belang, tot nu 
toe mogen deze beide niet als argument gelden om producten uit andere landen van de markt te 
weren. Mol (2001, p.147) haalt Esty aan die zegt dat binnen de WTO commerciële voordelen 
boven milieuwetgeving gaan, en landen met weinig milieuwetgeving (free riders) een 
comparatief voordeel hebben, boven landen met veel milieuwetgeving. Een breed gedragen 
gedachte binnen ontwikkelingsorganisaties en politieke partijen als bijvoorbeeld de PvdA is, dat 
de EU deze non-trade concerns misbruikt als verkapt protectiemiddel. Hierdoor worden volgens 
hen de belangen van ontwikkelingslanden geschaad, om te kunnen exporteren naar een 
koopkrachtige markt in westen. Ook Unilever sluit zich dankbaar voor deze steun uit 
onverwachte hoek, aan bij deze visie. Duidelijk mag echter zijn dat hierbij een botsing van 
belangen optreedt (zie ook §3.6).  
Als voedselzekerheid ook zou worden geaccepteerd als non-trade concern zou dit betekenen, 
dat landen importen van landbouwproducten die onder de in dit land geldende kostprijs worden 
aangeboden, of die kwalitatief niet voldoen aan voedselveiligheidseisen mogen weren.  
Hiermee gaat het recht op voedselsoevereiniteit gelden, het recht van een land of blok van 
landen (bijvoorbeeld de EU) om indien de natuurlijke omstandigheden dit toelaten zijn eigen 
voedsel te verbouwen.  
Het milieu als non-trade concern is zo belangrijk naar mijn mening, omdat hiermee voorkomen 
wordt dat ontwikkelingslanden hun natuurlijke hulpbronnen uitputten, waardoor de voorziening 
van basisbehoeftes van de bevolking op de lange termijn in gevaar komt. In veel 
ontwikkelingslanden vertegenwoordigt de regering die de WTO-onderhandelingen voert, 
namelijk niet de belangen van de rurale bevolking of van inheemse of etnische minderheden. 
Tegenover de druk van schuldenlasten, Structurele Aanpassings Programma’s, multinationals in 
de toelevering van inputs (bestrijdingsmiddelen, (genetisch gemanipuleerde) zaden) of in de 
handel en verwerking van landbouwproducten, Wereldbank, IMF en nu dus ook WTO, bieden 
juist deze non-trade concerns de bescherming die de plaatselijke bevolking  zo ontbeert. (Zie 
ook hoofdstuk 4 en 5.)  
Hierbij wil ik nogmaals wijzen op het alternatief van de verbouw van tropische producten 
volgens de richtlijnen van het fairtrade-principe voor de plaatselijke bevolking. Wel is het 
noodzakelijk dat de totstandkoming van deze non-trade concerns in onderling overleg 
plaatsvindt tussen Noordelijke en Zuidelijke vertegenwoordigers. Hierbij mag de lokale 
bevolking niet vergeten worden.  
Dan zijn er nog non-trade concerns, die ik tevens wil betitelen als basisbehoeftes, die wel 
samenhangen met toenemende liberalisering, maar waarschijnlijk niet in de WTO geregeld 
kunnen worden. Een deel hiervan wordt momenteel wel erkend binnen de EU. Voorbeelden 
zijn: 
 
Het contact van de burger met  de productie van zijn voedsel; dit zal door toenemende 
liberalisering, waarbij het voedsel van over de gehele wereld kan komen steeds meer 
verdwijnen. Ook zullen streekeigen producten en gewassen steeds meer verdwijnen, door een 
steeds grotere gerichtheid van de burger op de fastfoodketens en de supermarkt die onder hevig 
zijn aan een soort amerikanisering. In Nederland is dit proces al zeer ver gevorderd, in andere 
landen bijvoorbeeld het platteland van Frankrijk wat minder ver. Dit blijkt ook uit de 
populariteit van José Bové, de Franse boerenleider die tegen deze ‘veramerikanisering’ binnen 
de voedselvoorziening in opstand kwam. 
De culturele waarde rondom voedselproductie en –verwerking; vooral in rurale gebieden in 
ontwikkelingslanden maar ook nog westerse landen zijn hele dorpsgemeenschappen en hun 
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cultuur gebouwd rondom de productie, verwerking en het eten van eigen voedsel. Bij een grote 
exportgerichtheid zullen deze cultuur en gemeenschapszin meer en meer verdwijnen. 
De rol van de landbouw in het beheer van het platteland;  door schaalvergroting en 
gerichtheid op enkele (export)gewassen die het gevolg kunnen zijn van liberalisering, is er een 
groot risico op verarming van het landschap inclusief natuurgebieden. Dat was bijvoorbeeld te 
zien op een video over de suikerrietteelt in Brazilië. (SWR, 2001) Kleine boeren werden met 
geweld van hun grond verjaagd door milities van grootgrondbezitters die hier suikerriet op telen 
in plantages. 
Het behoud van natuurgebieden en biodiversiteit; in diezelfde video bleek dat 
plantagehouders ook regenwoud omkapten voor nieuwe plantages suikerriet. Vaak zijn het juist 
op de export gerichte bedrijven, die steeds weer nieuwe landbouwgrond vereisen. Al zorgt de 
toenemende bevolking in ontwikkelingslanden er ook voor dat er steeds weer nieuwe 
landbouwgrond nodig is. Dit betekent echter een extra concurrentie om de grond, die 
voorkomen zou kunnen worden als er minder exportgewassen hoefden te worden geteeld. 
De rol van de landbouw in het behoud van biodiversiteit in landbouwgewassen. Als boeren 
voor de markt moeten gaan produceren, moet men gaan voldoen aan de eisen van de klant. Dit 
geldt in grotere mate als deze klant geen burger is maar een verwerkend bedrijf in de 
voedingsmiddelenindustrie. In verband met zijn productieproces verlangt hij binnen een 
productlading een uniforme kwaliteit. Hij kan vaak weinig doen met een oogst die uit 
verschillende rassen bestaat. Hiermee samenhangt de grote promotie van inputs als 
bestrijdingsmiddelen, kunstmest en zaaizaden rondom de Groene Revolutie. Door deze 
oorzaken worden vele oorspronkelijke rassen en zelfs gewassen niet meer geteeld, en is veel 
agrarische biodiversiteit verloren gegaan. Het schrijnende is dat deze gewassen juist perfect 
geschikt waren voor de heersende omstandigheden (droogtes, temperatuur, grondsoort, 
zoutgevoeligheid). Een argument voor genetische manipulatie van gewassen is nu juist meer dat 
er op deze manier rassen kunnen worden geteeld onder allerlei moeilijke omstandigheden. Het 
probleem is echter dat de boeren hiervoor wel zullen moeten betalen.  
 
6.4.6 De rol van de VN 
De non-tradeconcerns die ik in §6.4.5 noemde zijn vooral thema’s die gedeeltelijk of geheel 
ook worden besproken binnen de Verenigde Naties, en waar verdragen over zijn afgesloten 
tussen landen. Voorbeelden zijn de milieuverdragen (Multilateral Environmental Agreements; 
MEA’s) als het Kyoto-protocol, het biodiversiteitsverdrag (CBD), en verdragen binnen de ILO 
(International Labour Organisation) over arbeidsomstandigheden. Deze afgesloten verdragen 
bieden echter nog steeds onvoldoende waarborg dat de gemaakte afspraken ook worden 
nagekomen. Hiervoor zijn een aantal redenen te geven: 
- niet alle landen hebben deze verdragen geratificeerd, wat betekent dat ze zijn omgezet in 

nationaal beleid en wetgeving; 
- bepaalde belangrijke landen als bijvoorbeeld de VS wat betreft het Kyoto-protocol, 

onthouden zich van ondertekening; 
- veel verdragen bevatten zeer vrijblijvende tekst waardoor betrokken landen of actoren niet 

gedwongen worden maar vrijwillig zich kunnen houden aan de verdragen; 
- er is vergeleken met de WTO geen stok achter de deur; de WTO heeft via een 

arbitrageprocedure binnen een panel, de mogelijkheid om sancties op te leggen aan 
bepaalde landen indien deze worden aangeklaagd door andere landen. De VN en haar 
afzonderlijke afgesloten verdragen bezitten deze sanctiemogelijkheid niet. 

- multilaterale milieuverdragen, zoals het Kyoto Protocol en het Bioveiligheidsprotocol (over 
de handel in genetisch gemanipuleerde organismen) kunnen worden aangeklaagd bij de 
WTO omdat ze tegen gemaakte WTO-afspraken in gaan. (MD en FOEI, 2001) 

Daarnaast bieden zelfs deze VN-verdragen als ze zouden worden nageleefd, niet altijd 
voldoende waarborg op milieugebied. Dit geldt bijvoorbeeld voor het Kyoto-protocol dat de 
uitstoot van broeikasgassen nog onvoldoende terugdringt. Vele wetenschappers vinden 
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namelijk dat een daling van de uitstoot van broeikasgassen met 50 tot 80% noodzakelijk is, om 
daadwerkelijk klimaatveranderingen terug te dringen en te voorkomen. 
 
De laatste jaren is de tendens zelfs binnen de VN geworden om de verdragen steeds minder 
bindend te verklaren, en publiek-private partnerships aan te gaan waarbij weer vrijblijvende 
doelstellingen behaald moeten worden. Dit gebeurt onder andere via het zogenaamde ‘Global 
Compact-initiatief’ van Secretaris-Generaal Annan in 2000. Samen met NGO’s en onder 
leiding van het International Chamber of Commerce (die 7.000 bedrijven vertegenwoordigt) 
zijn multinationale bedrijven allianties aangegaan met diverse VN-organisaties op basis van 
negen principes op het gebied van milieu, arbeid en mensenrechten. Men heeft afgesproken 
zich vrijwillig aan minstens één van deze principes te houden. Hierbij is er geen controle-
mechanisme afgesproken waarmee VN-organisaties formeel kunnen nagaan of de 
bedrijfsactiviteiten steeds met die principes overeenkomen. Er ontbreekt ook hier een 
sanctiemechanisme.  Hiermee zijn bedrijven deel geworden van de oplossing van de problemen 
rond een achterblijvende duurzame ontwikkeling.  
In de praktijk is er echter veelal sprake van ‘greenwashing’ door de multinationals; het 
oppoetsen van hun milieu-imago via deze partnerships zonder dat hun inspanningen moeten 
voldoen aan bindende regelgeving. (Bleijerveld, 2002, en A SEED, 2002, p.19-20) 
Dit past in de traditie van een terugtredende overheid die ook binnen landen te zien is. Een 
voorbeeld zijn de convenanten tussen bedrijfsleven en overheid, deze komen in de plaatst van 
bindende regelgeving. Een nadeel hiervan is ook dat de bedrijven een inspanningsverplichting 
opgelegd krijgen in plaats van een resultaatverplichting. Hierdoor worden er geen bindende 
resultaten afgesproken op gebied van bijvoorbeeld totaal energieverbruik, en worden 
daadwerkelijke stappen om CO2-uitstoot te verminderen niet genomen. 
Hoewel er voorbeelden bekend zijn van succesvolle partnerships, kan niet ontkend worden dat 
hier botsende belangen zijn tussen bedrijven die als primaire doelstelling hebben winst maken 
en voortbestaan, en de overheid die het maatschappelijk belang moet beschermen. 
Dat de VN steeds meer is opgeschoven richting de neoliberale ontwikkelingsagenda bleek ook 
uit de resultaten van de VN-top Finance for Development in Monterrey (Mexico) in 2002. De 
nieuwe richtlijn voor financiering van ontwikkeling bevatte (in deze volgorde): 
- ‘good governance’ in ontwikkelingslanden als voorwaarde voor extra hulp: eisen aan 

corruptiebestrijding, wetgeving en het financiële en economische beleid; 
- mobilisering van middelen uit het internationale bedrijfsleven via een verbeterd 

investeringsklimaat in ontwikkelingsklimaat; 
- internationale handel is de motor voor ontwikkeling: de koers van de WTO richting 

verdergaande liberalisering wordt goedgekeurd; 
- de richtlijn van 0,7% van het BNP als ontwikkelingshulp door ontwikkelde landen wordt 

opgenomen, echter zonder bindende afspraken of tijdspaden (nu ligt het gemiddelde nog 
niet op de helft); 

- het lopende schuldkwijtscheldingsprogramma voor HIPC-landen wordt bevestigd, maar niet 
uitgebreid; 

- op gebied van hervorming van de financiële instellingen (Wereldbank en IMF) werden 
onder de druk van de EU en de VS, geen discussie gevoerd en afspraken gemaakt; 

- follow up: het contact tussen de Wereldbank en de ECOSOC (Economische en Sociale 
Raad van de VN) zal worden verbeterd via jaarlijkse vergaderingen en een evaluatie in 
2005.  

Uit de inhoud en de volgorde spreekt duidelijk dat vooruitgang vooral wordt bepaald door eigen 
gedrag en de mate van marktwerking en liberalisering in ontwikkelingslanden. 
Ontwikkelingshulp en schuldenkwijtschelding zijn van een lagere prioriteit. Duidelijk is dat 
Wereldbank, IMF en WTO een grote invloed hebben gehad op het onderhandelingsresultaat. 
(Schmitt, 2002) 
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6.5 De gevolgen van het WTO-beleid 
 
Het voordeel van exportsubsidies en dumping via oneigenlijk gebruik van inkomenstoeslagen 
is dat netto-importerende landen, die bijvoorbeeld geen gunstige omstandigheden hebben om de 
gehele bevolking met eigen landbouw te voeden, voedsel tegen een lage prijs op de 
wereldmarkt kunnen kopen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de olieproducerende landen in het 
Midden-Oosten. Ook een aantal ontwikkelingslanden behoort tot deze groep. Ook de stedelijke 
bevolking in veel ontwikkelingslanden kan in bepaalde omstandigheden profiteren van de 
liberalisering, wanneer de nationale regering goedkope voedselprijzen (via dumping uit 
westerse landen tot stand gekomen) voor een meerderheid van hun kiezers, belangrijker vindt 
dan de belangen van een kostendekkende prijs voor de boerenbevolking. Op de lange termijn 
kan een land zo haar voedselzekerheid verliezen. 
Aan de huidige WTO en haar verdragen op gebied van de landbouw zijn echter ook een aantal 
nadelige effecten op het gebied van milieu en de voorziening van basisbehoeftes, verbonden. 
Deze heb ik al voor een deel behandeld in de vorige paragrafen. Hieronder volgen nog een 
aantal nadelen (met name op basis van Milieudefensie en FOE Europe, 2001):  
 
* De WTO is ondemocratisch, ondanks de één-land-één-stem structuur van de WTO hebben 
machtige landen enorme invloed. Ze bepalen vaak de onderhandelingsagenda onderling en 
oefenen druk uit op kleine onbemiddelde landen om daarmee in te stemmen. (Milieudefensie en 
FOEE, 2001) Dit bleek ook bij de laatste top in Doha, toen Afrikaanse landen onder druk van 
het intrekken van ontwikkelingshulp de voorstellen steunden. (GG) 
55 van de 97 ontwikkelingslanden zijn niet in staat om alle 50 vergaderingen per week in 
Genève bij te wonen door geldgebrek. (IS, oktober 2002, p.41) Als ontwikkelingslanden 
technische hulp krijgen is deze er vooral opgericht mensen op te leiden over hoe zich te houden 
aan WTO-regels, niet om ze te leren om net zo creatief te onderhandelen als het Noorden. 
Daarbij is het vooral in vele ontwikkelingslanden zo dat de armste bevolking en etnische 
minderheden niet goed vertegenwoordigd worden door de huidige onderhandelingsdelegaties. 
* De WTO is niet transparant en verschaft erg weinig toegang aan parlementariërs en burgers. 
Zo heeft het Nederlandse parlement geen directe invloed op de onderhandelingen, omdat deze 
naar de Europese Commissie zijn gedelegeerd. Tweede Kamerleden weten net zo weinig van 
wat er zich achter de schermen afspeelt, als het publiek. Het Europees Parlement heeft alleen 
maar een adviserende rol.  
Handelsconflicten worden in besloten zittingen en met weinig externe input behandeld, veel 
stukken blijven geheim. Het WTO-panel dat over conflicten beslist is ook niet democratisch 
gekozen. (GG) Er bestaat geen recht op informatie voor het publiek in de WTO. Het komt zelfs 
regelmatig voor dat functionarissen geen toegang krijgen tot informatie over activiteiten van 
hun eigen onderhandelaars. (MD FOEE, 2001) 
* WTO-verdragen over landbouw vergroten de macht van multinationale ondernemingen,  
Volgens FOEI (2001, p.12) controleren 500 multinationals nu tweederde van de wereldhandel. 
Zij hebben hierdoor ook veel invloed op handelsonderhandelingen en het opstellen van 
reguleringen. Dit doen zij op drie manieren: 
- zij hebben toegang tot de besluitvormers binnen overheden en binnen de WTO; 
- zij proberen samen met nationale overheden bindende normstelling te voorkomen en verder 

te verminderen, waardoor er een race-to-the-bottom ontstaat (op gebied van milieu, 
arbeidsomstandigheden, dierenwelzijn, belastingverplichtingen GG); 

- om concurrerend te blijven blijft men zich via fusies en overnames vergroten, waardoor al 
vele banen verloren zijn gegaan en hun economische en politieke macht alleen maar is 
gegroeid. 

De invloed op WTO-onderhandelaars gaat vooral in zijn werk via het International Chamber of 
Commerce (hierin zijn 7000 multinationale bedrijven vertegenwoordigd) en de Transatlantic 
Business Dialogue (100 leiders van multinationals). Zij beiden voeren intensief lobby met de 
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WTO-onderhandelaars of staatshoofden. Bijvoorbeeld om bindende milieuwetgeving als 
handelsbelemmering te voorkomen, of bijvoorbeeld om het Kyotoprotocol te dwarsbomen door  
Exxon-Mobil. Binnen Europa is vooral de European Roundtabel of Industrialists actief als 
lobbygroep binnen EU en WTO, hierin zitten de grootste multinationals van Europa als 
Unilever, Nestlé en Shell. (FOEI, 2001, p.13-14)   
De directe invloed blijkt ook doordat voormalig Cargill-topman Amstutz het VS-voorstel voor 
het Agreement on Agriculture schreef. (Smit, 2000, p.17) Hierbij wordt er ook speciaal naar 
gestreefd het TRIPs-akkoord af te sluiten, zodat zaadbedrijven toegang kregen tot de Indiase 
markt. Bij aankoop van zaad wordt daarbij Indiase boeren verboden dit zaad nogmaals te 
gebruiken, zoals men voorheen gewend was. 
Cargill heeft naast invloed op de WTO ook al jaren indirect invloed op de Amerikaanse 
machthebbers, en dus hun standpunten in de internationale handelspolitiek. (“Misschien heeft 
William R. Pearce, vice-president directeur van Cargill, meer invloed gehad op de politiek dan 
de meeste gekozen overheidsfunctionarissen, uitgezonderd de presidenten.”)  
Dit geldt overigens ook voor de Nederlandse (handels)politiek; voorzitter van de CDA-fractie 
in de Eerste Kamer en oud landbouwminister Braks was tussen 1991 en 2000 lid van de Raad 
van Commissarissen van Cargill Nederland. (Smit, 2001, p.24-25) 
Handel gaat steeds minder tussen landen die bepaalde eisen aan het te verhandelen product of 
productieproces kunnen stellen of import- of exportheffingen kunnen heffen, maar meer tussen 
multinationals die profiteren van het gebrek aan belemmeringen. Hierdoor kunnen partijen 
graan worden opgekocht in het ene land waar overschotten heersen en men druk op de 
inkoopprijs kan uitoefenen, en kan men deze vervolgens verkopen in andere landen. De winsten 
vloeien niet meer naar de landen zelf maar naar de handelaren.  
Na toetreding tot de WTO dwongen Amerikaanse overheidsinstanties Indiase 
overheidsinstanties ertoe, ‘ook instrumenten te worden in de handen van multinationals.’ Dit 
gebeurt bijvoorbeeld door oprichting van de ‘US-India Commercial Alliance, een groep 
zakenlieden met daarin Indiërs, die zich tot doel stelt Amerikaanse bedrijven een betere toegang 
te geven tot de Indiase markt.’ Men geeft hierbij toe dat dit ten koste zal gaan van de kleine 
boerenbedrijfjes. (Smit, 2000, p.18-19)  
 
* Het AoA stimuleert grootschalige industriële (non)voedselproductie voor de wereldmarkt. 
In India worden landen die bestemd waren voor voedselproductie omgezet in non-
foodgewassen als bloemen en luxe producten als garnaalkwekerijen ‘Boeren worden op 
massale schaal verplaatst van hun grond en natuurlijke hulpbronnen worden overgeëxploiteerd. 
De commercialisering van de landbouw wordt voortgedreven door de handelsliberalisering als 
opvolger van de Groene Revolutie. Dit leidt tot nieuwe armoede onder kleine boeren doordat 
ongelijke en oneerlijke contracten hun in nieuwe vormen van ‘bandages’ vastbinden. Ook in de 
Filippijnen werden maïs, rijst en suikerriet vervangen door snijbloemen en groenten voor de 
export. (TWN, 1996) Zie ook Hoofdstuk 5 voor de vele nadelen van deze ontwikkeling. 
* Ontwikkelingslanden hebben vooral schade ondervonden door problemen op gebied van 
voedselzekerheid en concurrentie in de landbouw. (MD FOEE, 2001)  
De ontwikkelde landen moeten weliswaar het meeste van hun importtarieven verlagen, maar 
een aantal ontwikkelingslanden had al hele lage importtarieven door bijvoorbeeld SAP’s. 
Hoewel ze hun tarieven volgens de WTO hadden mogen verhogen, ontbrak het hen aan 
onderhandelingscapaciteit om dit ook werkelijk te realiseren. De exportsubsidies bleven daarbij 
nog teveel buiten schot omdat de EU de topjaren 1986-88 tot referentiejaar kon kiezen. Zoals 
nog aan de orde zal komen worden daarbij de inkomenstoeslagen onterecht niet als 
exportsubsidie beschouwd. Het AoA is vooral een recht op exporteren geworden, o.a. doordat 
elk land een minimum quotum moet toelaten en dus niet meer mag kiezen geheel 
zelfvoorzienend te zijn in welk landbouwproduct dan ook. De regel hierbij is dat als er een 
goedkoper product is hoewel gedumpt met exportsubsidies, dit moet worden toegelaten. 
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Ontwikkelde landen zijn hierbij in het voordeel omdat ze geld hebben voor subsidies en 
toeslagen (Einarsson, 2000, p.15-16)  
Enkele voorbeelden: 
- Na de toetreding van China zijn er zo al grote problemen ontstaan doordat er goedkoop maïs 
wordt geïmporteerd (60% lager dan de interne prijzen). De gevolgen zijn stijgende voorraden, 
te lage prijzen en lonen die niet meer betaald worden aan arbeiders in de graanhandel. (South 
China Morning Post Ltd., 2002) ‘Volgens een studie van het Chinees ministerie van Landbouw 
zullen er in 2005 nog maar 168 miljoen boeren nodig zijn, tegenover nu zo’n 500 miljoen.’ 
(Smit, 2000, p.35) Dit betekent een enorme run op (de sloppenwijken van) de steden. 
- In de Filippijnen zou naar verwachting een half miljoen kleine maïsboeren verdwijnen na 
toetreding van de WTO. In Equador heeft het westerse ontwikkelingsmodel met opengebroken 
markt geleid tot ‘het stelselmatig buitensluiten van de kleine producenten van economische 
ontwikkeling, afname van de voedselzekerheid, toename van de armoede op het platteland, en 
een voortschrijdende emigratie van de plattelandsbevolking naar de (reeds overbevolkte en 
verpauperde) steden.’ (Smit, 2000, p.100)  
- In de Filippijnen is het handelstekort op agrarische producten sinds 1995 (start AoA) tot en 
met 1999 toegenomen tot $3,5 miljard. De hoofdoorzaak is vooral de goedkope import van rijst 
en maïs (voornamelijk uit de VS), via de geliberaliseerde en geprivatiseerde (rijst)industrie. 
Importen van maïs stegen tussen 1993 en 1998 500 maal, rundvlees vier maal en varkensvlees 
164 maal. De gevolgen zijn een sterkere gerichtheid op fruit en groenten voor de export  in 
plaats van eigen voedselproductie, boeren die hun bedrijf verlaten en meer mensen onder de 
armoedegrens. Een vertegenwoordiger van de Filippijnse boerenorganisatie KMP: “Zo lang 
land, water en bossen uitsluitend onder controle staan van grootgrondbezitters, kapitalisten en 
multinationals, zal de exploitatie verhevigen en intensiveren. Dat arme boeren en vissers weer 
de zeggenschap krijgen is de enige effectieve maatregel, om de uitbuitende klassenrelaties te 
breken en sociale rechtvaardigheid terug te brengen naar het platteland.” 
(www.tradeobservatory.org/news ,2001) Hiervoor is een landhervorming dus vereist, tegenover 
het Wereldbankbeleid in, die de concentratie van land bij grootgrondbezitters heeft bevorderd. 
Tussen 1994 en 1997 nam het aantal arme rurale gezinnen toe met 300.000, wat betekent dat 1 
miljoen kinderen meer met honger naar bed gaan. (www.geocities.com, 2001) (Zie ook de case 
de Filippijnen in bijlage 3). 
- Volgens LTO (2001, p.2 met als bron WTO 00-3944 d.d. 28-9-2000) heeft juist de Uruguay-
ronde van de GATT ‘tot een sterke tariefescalatie geleid voor verwerkte landbouwproducten, 
zodanig dat tariefpieken van 100% geen uitzondering zijn. Met name de tropische producten (!) 
worden geconfronteerd met tariefescalatie (koffie, thee, cacao, suiker, tabak, rijst, fruitsappen, 
tropische houtproducten en plantaardige oliën.’(…) ‘De mogelijkheid voor 
ontwikkelingslanden om hun export te diversifiëren wordt daarmee beperkt, terwijl de 
afhankelijkheid van een beperkt aantal primaire producten toeneemt. Een voorbeeld is dat de 
exportmogelijkheden voor OWL voor producten op basis van tomaten(puree) en cacao 
aanzienlijk zijn verminderd sinds 1994’.  
Wie had er ook weer baat bij goedkope grondstoffen voor zijn eigen fabrieken in het Noorden? 
(GG) 
* De WTO-regels beschouwen ontwikkelings- en sociaal beleid als handelsbelemmeringen. 
Een voorbeeld is dat het EU-beleid om ACP-landen te steunen door de import van Caribische 
bananen te bevoordelen, strijdig was met WTO-regels. De EU deed dit om kleine 
bananenboeren te steunen voor wie de productiekosten hoog zijn vanwege steile 
landbouwgrond, arme grond en klimaatrampen. (MD FOEE, 2001) Doordat deze ACP-landen 
niet meer gesteund mogen worden, krijgen we nu meer bananen van grote plantages uit Zuid-
Amerika. Over het algemeen worden deze na 5 tot 10 jaar verlaten, en wordt er weer een stuk 
regenwoud weggekapt. (NCDO, 1998, p.95) 
* Bij deze bananenkwestie bleek ook dat invloed in de WTO kan worden gekocht door 
multinationals. Na een donatie van $500.000 van een bananenmultinational aan de 
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Amerikaanse Democratische Partij, diende de VS een klacht in bij de WTO over het Europese 
bananenimportbeleid. Dit hoewel de VS geen bananen produceert.  
Ook werd de WTO-top in Seatle met honderdduizenden dollars gesponsord door het 
bedrijfsleven, dat hoop te op goede toegang tot de onderhandelaars, hieronder bevonden zich 
ook Cargill en Monsanto. (MD FOEE 2001, Smit, 2000, p.32) 
* Bestaande afspraken staan de EU nog toe om haar markt voor veel producten af te schermen, 
en de boeren bepaalde subsidies te geven ((waarvan een te klein deel (GG)) gericht op natuur- 
en milieubeheer, of op productiebeperking). De druk om markten verder te openen en subsidies 
af te schaffen is echter groot. Dat zou de voedselvoorziening kwetsbaar en het landschap 
eentonig maken. (MD FOEE, 2001) 
* De WTO beschouwt milieu- en gezondheidsmaatregelen (zoals bij hormoonvlees uit de VS, 
dat de EU niet mocht weigeren) als handelsbelemmering. Keurmerken en etikettering worden 
als mogelijke handelsbelemmeringen gezien. Keurmerken op duurzaam geproduceerd 
hardhout, biologisch voedsel of eerlijk verhandelde koffie, en etikettering van ongewenste 
producten zoals genetisch gemanipuleerd voedsel, zouden kunnen worden gefrustreerd door 
WTO-regels. (MD FOEE 2001) Dit heeft tot gevolg dat de EU en nationale regeringen zeer 
terughoudend zijn met het toestaan van deze keurmerken, om problemen binnen de WTO te 
voorkomen.  
* Door de alles-of-niets-benadering van de WTO, moeten landen in stemmen met het 
totaalpakket wat wordt voorgesteld. Het is niet mogelijk om over onderdelen overeenstemming 
te krijgen. Dit is nadelig voor kleine landen die niet de capaciteit of mogelijkheden hebben  om 
aan alle onderhandelingen mee te doen. Veel ontwikkelingslanden die tijdens de Uruguay-ronde 
tegen de resultaten van de onderhandelingen over landbouw en TRIPs waren, werden 
gedwongen om ze toch te accepteren. Als ze toen niet akkoord waren gegaan waren ze 
waarschijnlijk geïsoleerd geraakt in de mondiale economie en dat risico konden ze zich niet 
veroorloven. Deze alles-of-niets-benadering vermindert ook de invloed van leden van nationale 
parlementen om op onderdelen wijzigingen aan te brengen. (MD FOEE, 2001) 
* De WTO zorgt voor onbalans binnen de normale teeltplannen en bevoordeelt de 
intensieve veehouderij boven de extensieve veehouderij. De WTO heeft namelijk tot gevolg 
gehad dat de EU de teelt van peulvruchten en oliehoudende gewassen niet langer mocht 
ondersteunen en beschermen. Deze werden binnen Nederland bijna geheel vervangen door 
granen. Hierdoor zijn de mogelijkheden tot vruchtwisseling verminderd, wat tot gevolg had dat 
ziekten en plagen moeilijker te voorkomen en te bestrijden zijn. Een ander gevolg van de WTO 
is de uitbreiding van de intensieve veehouderij (varkens en pluimvee)op basis van goedkope 
importen van graanvervangers en eiwit- en oliehoudend als veevoer en laag geprijsde EU-
granen, ten koste van het houden van rundvee, schapen en geiten. Als de handel in 
suiker(producten) wordt geliberaliseerd worden de genoemde problemen, vooral op gebied van 
vruchtwisseling verergerd. (Hazeleger, Summary p.3) De Koeijer (bijlage 13) van de 
Nederlandse Akkerbouw Vakbond die ik geïnterviewd heb en Berthelot (2002) komen tot 
dezelfde conclusies.   
 
• De Case Taiwan, succesvolle Aziatische tijger of ten dele een mislukking? 
Taiwan werd in de jaren 80 en 90 geprezen als voorbeeld van een vrijhandelseconomie in het 
Zuiden. Vandaag de dag zijn de oerbossen, die bijna de hele oostkust van Taiwan bedekten, zo 
goed als verdwenen. Daarvoor in de plaats zijn industrie en een monocultuur van 
coniferenplantages gekomen. Kunstmest- en pesticidengebruik besmetten het grondwater en de 
oogst, waardoor veel boeren hun eigen producten, die bedoeld waren voor de buitenlandse 
markt, niet meer durfden te eten. Door het structureel negeren van de wetgeving over 
afvalverwerking, raakte 30 procent van de rijs besmet met zware metalen, waaronder kwik en 
arsenicum. Taiwan heeft nu te maken met concurrentie van het (..) WTO-lid China, het meest 
aantrekkelijke en minst gereguleerde toevluchtsoord voor het kostenbesparende deel van de 
industrie. (Milieudefensie en FOE Europa, 2001) 
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6.6 De suikermarkt 
 
In deze paragraaf ga ik dieper in op het landbouwproduct suiker, een product dat nu nog vooral 
binnen de EU afgeschermd is van de wereldmarkt. Hierbij besteed ik aandacht aan het GLB en 
de WTO, waarbij vooral ook de relatie met ontwikkelingslanden aan de orde komt. Hierbij 
komen ook de verwachte gevolgen van een mogelijke liberalisering aan de orde. Ik heb me 
hierbij vooral gebaseerd op ‘EU-sugar policy – Assessment of current impact and future 
reform’, van Barend Hazeleger in opdracht van de Novib (2001), en de paper ‘Sugar, trade and 
Europe’ van  Sustain (2000). 
Een uitgebreid verslag van deze case vindt u in bijlage 10 (de sociale en milieugevolgen van 
suikerbiet vergeleken met suikerbiet) en bijlage 9 (meer informatie over de wereldhandel in 
suiker, het GLB, en scenario’s voor liberalisering), ik concentreer me hier op de samenvatting 
en conclusies.  
 
6.6.1 De wereldmarkt voor suiker  
De wereldmarkt voor suiker wordt wel beschreven als de meest politiek beïnvloede markt 
binnen de wereldhandel in exportgewassen. De meeste landen hebben hun markt afgeschermd 
van de wereldmarkt door overheidsinterventies. Hierdoor is de wereldmarkt een typische 
overschotmarkt met sterk fluctuerende prijzen. (CAB, 1997, p.56) Volgens Einarsson (2000, 
p.10) wordt ongeveer 30%  van de productie op de wereldmarkt verhandeld. 
Er worden twee soorten suiker verhandeld op de wereldmarkt, namelijk ruwe suiker (vrijwel 
geheel bestaande uit  suiker afkomstig van suikerriet), en witte suiker dit is geraffineerde suiker. 
Deze verwerking vindt voor het grootste gedeelte plaats in de ontwikkelde landen; 
De wereldproductie voor suiker bedroeg in de jaren 1999-2000 132 miljoen ton, de consumptie 
in diezelfde periode was 128 miljoen ton. De wereldconsumptie van suiker blijft stijgen, sinds 
de jaren ’80 komt dat vooral door een toenemende consumptie in Azië. Ook de productie van 
suiker stijgt sterk vooral door een toename van de productie in Brazilië, Australië en Thailand. 
Dit zijn ook de landen die relatief veel van hun productie voor de wereldmarkt produceren. De 
productie van de EU is redelijk stabiel, door de suikerquotering. In Brazilië gaat overigens een 
groot deel van de suikerriet naar de productie van ethanol, dat wordt bijgemengd als brandstof 
voor auto’s. In de EU is ook de doelstelling dat in 2010 6% van de brandstof afkomstig is van 
biobrandstoffen. Dit biedt mogelijkheden voor andere aanwendingen van suikerbieten. (Cosun, 
2002).  
 
6.6.2 Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de EU 
Het GLB zorgt voor een stabiel aanbod van suiker door de vastgestelde hoeveelheden van A-, 
B- en C-quota. Deze zijn verdeeld over de lidstaten en vervolgens via de verwerkende industrie 
over de bietentelers. Het A-quotum komt overeen met de verwachte consumptie in de EU, het 
B-quotum is een buffer voor slechte jaren maar in de praktijk is dit altijd een overschot. Deze 
kan met exportsubsidie worden geëxporteerd buiten de EU. Het C-quotum dat dan nog 
overblijft wordt tegen wereldmarktprijs afgezet zonder subsidies. 
Een aantal voormalige koloniën uit Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan hebben 
tariefvrije toegang tot de EU voor een vastgesteld quotum, men krijgt hiervoor de hoge EU-
prijs. De hoge importheffingen buiten de ACP-quota en enkele andere preferentiële quota, om 
zorgen ervoor dat er nauwelijks andere suiker wordt geïmporteerd. Deze situatie is echter aan 
het veranderen omdat toekomstige EU-lidstaten tot 2004 en landen uit de Balkan mogelijk 
toegang tot de EU krijgen voor verwerkte suiker zonder importheffingen. (Cosun, 2002, p.3) 
Het GLB is voornamelijk zelf-financiërend door telers en verwerkende industrie. Zij betalen via 
productieheffingen de exportsubsidies die gelden als B-quotum wordt geëxporteerd. Het 
suikerbeleid verschilt dus van andere producten omdat de verwerkende industrie en de telers 
zelf de kosten betalen om het surplus op de wereldmarkt af te zetten.  
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De meeste kosten van het GLB ten aanzien van suiker (83%) kunnen worden beschouwd als 
ontwikkelingshulp naar ACP-landen, via exportsubsidies op witte suiker dat oorspronkelijk uit 
deze landen geïmporteerd is als ruwe suiker. De totale kosten voor het EU suikerbeleid zijn 
€762 miljoen (dus voornamelijk via ACP-suiker); dit is 1575 miljoen minus 813 miljoen aan 
invoerheffingen. (bron NEI in Hazeleger 2001).  
Mede doordat de sector budgetneutraal kan werken is de suikerverordening buiten schot 
gebleven, bij de steeds voortdurende liberaliseringrondes die wel voor graan en rundvlees 
gelden. Waarschijnlijk speelt de lobby van de suiker- en zuivelbranche hier ook een rol, net zo 
als de lobby van grote graanhandelaren een rol speelt in de druk op verdere liberalisering. 
Hoewel de subsidiëring van de suikerexport grotendeels door de sector zelf wordt opgebracht, 
en voor een groot deel suiker betreft die eerst uit ACP-landen is geïmporteerd blijft deze 
schadelijk voor bepaalde ontwikkelingslanden. In bepaalde landen ondervinden telers oneerlijke 
concurrentie in andere landen ook de verwerkende industrie. Het is dan ook zaak dat de 
productie en export van B-quota wordt afgeschaft, en dat geldt ook voor de C-quota (2,5 
miljoen ton per jaar). Hoewel deze zonder subsidies worden geëxporteerd, kunnen deze wel als 
zodanig worden beschouwd. De vaste kosten hebben de telers immers al via hun A- (en B)-
quota terugverdiend. Afschaffing van de B- en C-quota betekent overigens ook dat de sector de 
heffingen niet meer hoeft op te brengen, omdat hiermee de exportsubsidies kunnen vervallen. 
Door het huidige quotumsysteem wordt de overproductie via C-suiker bevorderd. Bij de 
aanbevelingen wordt een oplossing van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond hiervoor 
besproken. Dit stuit echter op problemen van de suikerindustrie, die anticiperen op toekomstige 
veranderingen van het GLB voor suiker. Ze zijn bang dat  de lage kosten producenten in 
Nederland niet zoveel zullen worden gecompenseerd voor het verlagen van de prijzen en de 
quota, als Zuidelijke – en Noordelijke  EU-lidstaten. Zij willen nu niet meewerken aan een 
soepeler omgaan met de productiequota van de telers (en dus productiebeperking), omdat zij 
hierdoor hun productiecapaciteit niet kunnen uitbreiden en nieuw markten kunnen aanboren. 
(Nederlandse Akkerbouw Vakbond in Hazeleger 2001, p.29-30) 
Dit vorige voorbeeld laat zien dat de telers en de verwerkende industrie tegengestelde belangen 
kunnen hebben, hoewel dit in de suikerverwerkende industrie vooralsnog lijkt mee te vallen.  
De industrie is normaal geïnteresseerd in de aankoop van primaire producten tegen lage prijzen, 
en de verwerkte producten vervolgens duur en in hoge hoeveelheden te verkopen. Op het 
gebied van het GLB zijn zij voorstanders van een beleid dat de prijzen verlaagt, de 
productiebeheersing opgeeft, de importtarieven voor primaire producten verlaagt en de 
importtarieven voor verwerkte producten hoog houdt. Voor de meeste boeren geldt het 
tegenovergestelde. Zij hebben prijzen nodig (al dan niet ondersteund) die in verhouding staan 
tot de kostprijs van de productie, en verder bescherming tegen de import van primaire 
producten en productiebeheersing. (Hazeleger 2001, p.30) Het bovenstaande gaat minder op 
wanneer de verwerkende industrie coöperaties betreft, waarvan de boeren immers eigenaar zijn.  
Door de preferentiële toegang vanuit ACP-landen via het Cotonou-verdrag en de additionele 
toegang voor andere ontwikkelingslanden vanuit het Special Preferential Sugar-verdrag en 
Most Favoured Nation-verdrag, profiteren de betreffende landen aanzienlijk. In landen als 
Swaziland heeft zich hierdoor ook een verwerkende – en voedselindustrie kunnen ontwikkelen. 
Andere ontwikkelingslanden worden echter benadeeld doordat men concurrentie ondervindt 
vanuit deze  ACP-landen.  
De EU mag volgens de WTO haar boeren compenseren met direct inkomenssteun in plaats van 
prijsondersteuning, zoals dit bij graan gebeurt. Hierdoor kan er graan worden afgezet op de 
wereldmarkt zonder exportsubsidies. Indirect werkt deze inkomenssteun echter ook als 
exportsubsidie; voor derde landen zijn de verschillen niet zo groot. Beiden zorgen voor een 
verlaging van de wereldmarktprijs (Goodison 3 in Hazeleger 2001). Anderen zeggen dat juist 
het EU-aanbod door haar ingesteld productiebeheersing van suiker op de wereldmarkt stabiel is, 
en dat vooral de overproductie in landen als Brazilië, Australië en Thailand heeft geleid tot de 
dalende wereldmarktprijs voor suiker.  
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Het nieuwe ACP-EU Agreement (het Cotonou-verdrag) heeft het oude Lomé-verdrag 
vervangen. Het grote verschil is dat rekening is gehouden met het Agreement on Agriculture 
binnen de WTO, en er dus op gericht is handelsbelemmeringen te verwijderen, van beide 
partijen. Voorlopig blijft de preferentiële toegang van ACP-landen nog behouden, maar de 
toekomst is onzeker. Ook is er in het nieuwe verdrag meer rekening gehouden met de ACP- 
landen, die het meeste behoefte hebben aan ontwikkelingshulp. Nadeel is dat de EU-lidstaten in 
ruil voor markttoegang tot de EU, ook toegang willen krijgen tot de markten van de ACP-
landen. 
Het Everything But Arms voorstel regelt dat na 2009, alle MOLs tariefvrij toegang krijgen tot 
de EU. Dit heeft vooral zin als naast de toegang voor onbewerkte producten, ook de toegang 
voor bewerkte en industriële producten wordt verbeterd. Beter dan EBA zou naar verwachting 
helpen dat de EU stopt met de gesubsidieerde export van suiker en suikerproducten. Hierdoor 
krijgen de MOL’s kans om een eigen regionale markt te ontwikkelen, voor hun bewerkte 
suikerproducten. Dit levert veel toegevoegde waarde en banen op. Daarnaast krijgen de MOL’s 
in tegenstelling tot de ACP-landen niet de gegarandeerde hoge EU-prijs. Als de EU haar A-
quotum iets zou verminderen, haar B-quotum zou afschaffen, en de productie van C-suiker zou 
ontmoedigen, zou er meer ruimte komen voor MOL’s naast de ACP-landen om een vastgesteld 
quotum te leveren aan de EU. Hiermee zou men veel meer geholpen zijn dan een volledig 
geliberaliseerde markt. De overgangstermijn met oplopende quota binnen het EBA-voorstel is 
dan ook goed gekozen, de eindsituatie na 2009 echter niet. 
 
6.6.4 Gevolgen van liberalisering (inclusief een vergelijking tussen suikerbiet en suikerriet) 
Zie voor de uitgebreide gegevens die ik gebruikt heb bijlage 10  over de verschillen tussen de 
sociale- en milieugevolgen bij suikerbiet en suikerriet (met bronvermelding). 
Suikerbietentelers uit Duitsland vertelden op een video die ik zag bij CSM Suiker B.V. dat 
toenemende globalisering en liberalisering de landarbeiders in ontwikkelingslanden niet zullen 
helpen, en ook de boeren in het Noorden niet. Alleen de multinationals en grootgrondbezitters 
in ontwikkelingslanden zullen hiervan profiteren. De WTO zal weinig opleveren voor de 
meeste mensen in Brazilië. En zoals gezegd is het maar zeer de vraag of de consument van een 
lagere prijs profiteert, of dat de multinationale handel en industrie hiervan profiteren. (SWR, 
2001) Dit alles blijkt ook uit de genoemde video, waar ook de arbeidsomstandigheden in 
Brazilië in beeld kwamen. 
De kosten voor suiker uit suikerriet zijn mede door de lage lonen, de gebrekkige eisen op 
gebied van arbeidsomstandigheden en milieu, en de hogere productie per hectare door het 
warme klimaat, ongeveer de helft van de kosten voor suiker uit suikerbieten. Milieuproblemen 
die ontstonden bij de suikerrietteelt zijn het verdwijnen van natuurgebieden, bodemerosie 
(vooral bij teelt op hellingen), bodemuitputting, verzilting door irrigatie (suikerriet heeft veel 
water nodig), verzuring, wateruitputting en bodemdegradatie. (CAB, 1997) Bij verdere 
liberalisering waarbij er geen eisen worden gesteld aan arbeidsomstandigheden of gevolgen 
voor milieu en er geen productiebeheersingssystemen zijn waardoor prijzen naar verwachting 
zullen dalen, zullen suikerbietentelers dus worden weggeconcurreerd. De vraag is of de 
landarbeiders en kleine boeren in Brazilië hier iets mee opschieten. In Brazilië worden kleine 
boeren juist van hun grond verjaagd om plantages te kunnen uitbreiden. Als de situatie in 
Brazilië maatgevend is voor andere ontwikkelingslanden, zullen juist kleine boeren hun grond 
en voedselvoorziening verliezen, bij verder gaande liberalisering. Ook zullen er in toenemende 
mate natuurgebieden verdwijnen voor de aanleg van plantages.  
Door de hoge milieueisen en wetgeving op gebied van arbeidsomstandigheden in de EU, 
beperkt gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest, en de rol van de suikerbiet binnen de 
vruchtwisseling, is het te prefereren dat de EU zijn telers kan blijven beschermen. Dat kan 
perfect binnen het huidige Europese Gemeenschappelijk Landbouw  Beleid, mede omdat de 
sector zelf de kosten opbrengt. Wel zullen de quota verlaagd moeten worden zodat er geen 
suiker meer met exportsubsidies op de wereldmarkt verschijnt.  
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Een oplossing ligt ook in de ontwikkeling van een Fair Trade suikermarkt. Zo bestraan er al 
suikercoöperaties in Costa Rica, de Filippijnen, Paraguay, Equador en de Dominicaanse 
Republiek. Ook de overgang naar biologische teelt, en een diversificatie naar de teelt van 
voedselproductie voor de eigen consumptie kan gemeenschappen minder kwetsbaar maken. 
 
Door de liberalisering van suiker zullen bepaalde landen winnen andere zullen verliezen. 
Ontwikkelingslanden zullen vooral profiteren als ook de handel in verwerkte 
landbouwproducten geliberaliseerd wordt. Op dit moment profiteert de EU suikerindustrie 
voornamelijk van de liberalisering sinds de Uruguay-ronde. De EU-annex 1 (bewerkte)- 
exporten zijn hierna verdubbeld. Hierdoor worden suiker- en voedingsmiddelenindustrie in 
andere landen van de markt gedrukt. Als de liberalisering beperkt blijft tot onbewerkte 
producten, zal dit proces zich in hogere mate voortzetten, omdat juist deze industrie kan 
profiteren van de lagere prijs voor landbouwproducten die ontstaat als importheffingen 
wegvallen. Ook de importtarieven voor Annex 1-producten moeten dus verlaagd worden. 
Door de hervormingen van het EU-landbouwbeleid zullen vooral de ACP-landen benadeeld 
worden, andere landen vooral grote exporteurs van suiker tegen lage kostprijs als Brazilië, 
Thailand en Australië zullen profiteren van het opheffen van de prijssteun in de EU. Net als de 
lage inkomenslanden zullen ook kleine boeren niet specifiek profiteren van deze liberalisering. 
(Hazeleger 2001, p.26) 
Er ontbreekt een productiecontrole mechanisme aan de exportkant van de wereldmarkt. 
Gesubsidieerde suikerexporten kunnen alleen worden voorkomen, als een overschot wordt 
voorkomen. Aan de importkant gaat de preferentiële toegang van ACP-landen verloren. (idem, 
p.26) 
Als prijsondersteuning wordt vervangen door directe inkomenssteun via de zogenaamde blauwe 
box van de WTO, zal dit ook gepaard gaan met verplichte braaklegging. De verschillen tussen 
A en B quota zullen verdwijnen door het afschaffen van de exportsubsidies. Ook zal het 
quotumsysteem worden verlaten waarschijnlijk. Dit zal leiden tot schaalvergroting en stijgende 
productie in de EU, vergelijkbaar met granen. De negatieve gevolgen voor landschap en milieu 
worden echter niet meegenomen in genoemde scenario’s. Ook zal hierdoor het aantal 
akkerbouwers dat tegen deze lagere prijs kan produceren afnemen. Dit heeft grote gevolgen 
voor de leefbaarheid op het platteland in Europa. Op termijn is het risico groot dat de directe 
inkomenssteun als onderdeel van een stijgend EU-budget voor landbouw onder vuur komt te 
liggen van de WTO, bepaalde EU-lidstaten of de Europese consument. De uitbreiding van de 
EU heeft bijvoorbeeld in Nederland al geleid tot standpunten dat eerst het GLB moet worden 
aangepast, of dat de nieuwe lidstaten niet kunnen rekenen op dezelfde steun vanuit Brussel.  
Hierbij moet in gedachte worden gehouden dat de kosten van het huidige GLB op gebied van 
suiker wordt opgebracht door de sector zelf.  
Het is twijfelachtig of de prijs van suiker op de wereldmarkt zal stijgen na liberalisering, zoals 
nu wel wordt verwacht door de FAO in haar studie. Als de quotering in Europa (en ACP-
landen) wordt losgelaten en men inkomenstoeslagen krijgt in plaats van prijsondersteuning, is 
de kans groot op overproductie, waardoor de prijs juist zal zakken. Hetzelfde is gebeurd bij 
koffie, waarvan de handel al geliberaliseerd is, al moet hierbij worden opgemerkt dat koffie een 
meerjarig gewas is waardoor boeren niet direct kunnen reageren op prijsdaling. Daarbij is de 
prijsdaling op de wereldmarkt nu al een feit door alsmaar toenemende productie in vooral 
Brazilië Thailand en Australië.   
Bij suikerrietteelt voor de vrije wereldmarkt hebben veel telers te maken met lage 
opbrengstprijzen, waardoor telers in problemen komen. Het gevolg kan zijn honger en 
ondervoeding bij telers en landarbeiders. Daarnaast worden de beste gronden vaak gebruikt 
voor de teelt van cash crops, terwijl de teelt van voedselgewassen niet plaatsvindt of op 
marginale gronden. Bij cash crops als suikerriet wordt ook vaak gebruik gemakt van kunstmest 
en bestrijdingsmiddelen, door de hoge druk van ziekten en plagen in monoculturen.  
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In de scenario’s over al dan niet liberaliseren (zie bijlage 9) wordt geen rekening gehouden met 
de milieukosten die optreden tijdens de productie, verwerking en het transport van suiker en 
suikerproductie. De vraag is dan ook bijvoorbeeld of Australië nog wel als een land kan worden 
beschouwd dat tegen lage kosten kan produceren, indien ook de bijdrage aan het broeikaseffect 
wordt meegerekend door de lange transportafstanden. Deze milieukosten zullen eerst moeten 
worden geïnternaliseerd voordat men tot een juiste afweging kan komen. 
 
6.7 Een vergelijking van suiker met graan en koffie 
 
Ik bespreek in de volgende subparagrafen eerste de situatie afzonderlijk voor granen 
respectievelijk koffie. Hierna maak ik een vergelijking met de productie en handel in suiker. 
 
6.7.1 Granen 
Op de wereldmarkt voor tarwe wordt ongeveer 17% van de productie verhandeld, voor maïs, 
gerst en andere voedselgranen is dit ongeveer 11%. De VS, Australië en Canada hebben samen 
2/3 van de totale export in handen, de EU 15% en Argentinië 10%. Ongeveer 80% van het 
graan wordt verkocht aan ontwikkelingslanden, de rest naar Japan, Korea en de voormalige 
USSR. Van de overige granen domineert de VS met 50% de handel, Australië, Canada en 
Argentinië hebben ieder 10% van de export in handen. Japan en Korea importeren samen 30%, 
de overige 70% gaat naar ontwikkelingslanden. (Einarsson, 2000, p.11) 
 
Sinds 1992 is de markt voor graan binnen de EU een stuk geliberaliseerd. In ruil voor een 
lagere prijsondersteuning, kreeg men een hectaretoeslag. Deze dekte het verlies aan inkomsten 
echter niet. Wel was deze aanpassing WTO-conform, omdat de WTO inkomenstoeslagen 
toestaat, ook binnen de VS wordt hier ruim gebruik van gemaakt. Door de lagere prijs die zich 
richting wereldmarktprijs bewoog, was er minder geld nodig voor exportsubsidies. Deze zijn 
namelijk nog steeds van kracht, hoewel deze op basis van WTO-afspraken wel verlaagd 
moesten worden. 
Berthelot (2002, p.4) geeft echter aan dat door deze maatregelen de hectaretoeslagen als 
verkapte dumping werden gebruikt. Hoewel de exportsubsidies daalden van €2,2 miljard in 
1992 naar €883 miljoen in 1999, stegen tegelijkertijd de subsidies via hectare toeslagen van 0 
naar 12,8 miljard Euro. Een gedeelte hiervan was natuurlijk bestemd voor de lokale 
consumptie. In 1999-2000 werd er echter ook 34 miljoen ton met genoemde exportsubsidies 
geëxporteerd, deze vertegenwoordigde 16,7% van de totale productie van 207 miljoen ton (in 
1998-99). Deze geëxporteerde hoeveelheid komt overeen met €2,1 miljard aan 
hectaretoeslagen. Opgeteld is dit €2,985 miljard. Vergeleken met 1993 is het totale bedrag aan 
exportsubsidies dus met 36% gestegen in plaats van met 2/3 gedaald.  
Als we de verkapte exportsubsidies van de EU optellen bij de hoge inkomenstoeslagen door de 
VS (vooral sinds 1998), kunnen we de lage wereldmarktprijs voor graan sinds 1997 verklaren.  
Als gevolg hiervan en door de verlaging van importtarieven in Sub Sahara Afrika, is de import 
van tarwe en tarwemeel in dit gebied gestegen met 35% sinds 1996 (het tijdstip dat het 
Agreement on Agriculture werd geïmplementeerd). De import steeg namelijk van 5,3 miljoen 
ton 1996 naar 7,2 miljoen ton in 2000. 
Deze situatie is vergelijkbaar met de situatie voor rundvlees, en door de goedkope veevoeders 
als gevolg van de WTO is ook de export van varkensvlees en kippenvlees gestegen hoewel deze 
laatste niet met behulp van exportsubsidies worden afgezet. Hierdoor steeg bijvoorbeeld de 
export naar Ivoorkust met als gevolg dat de helft van de kippenboeren hier is gestopt. Dezelfde 
verhalen gaan op voor EU-exporten naar het voormalige Oostblok. Berthelot (2002, p.5) toont 
ook aan dat de EU oneigenlijk gebruikt maakte van voedselhulp (tarwe, rogge, rijst, rundvlees, 
varkensvlees, melkpoeder) naar Rusland in 1999, om zich hier net als de VS een plaats op de 
markt te verwerven. Op het moment dat Rusland een record hoeveelheid tarwe exporteerde, 
werd in Brussel een programma tot voedselhulp aan Rusland aangenomen. 
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‘In tegenstelling tot Amerikaanse hulp, droeg de EU-hulp echter weinig bij aan de behoeften 
van de armsten.’ 
De volgende teksten zijn vooral afkomstig uit ‘Duistere machten’ van Jan Paul Smit (2000).  
Bij de bespreking van de toenemende macht van multinationals (Hoofdstuk 5 en 6) bleek al hoe 
groot de belangen van bedrijven als Monsanto (toeleverancier) Cargill (graanhandel, 
verwerkende industrie) zijn bij een verdere liberalisering van de graanhandel. Zij profiteren als 
eerste van inkomenstoeslagen en lage prijzen, omdat hierdoor een grote overschotproductie kan 
ontstaan, waarbij veel inputs verkocht worden en veel graan verhandeld kan worden op de 
wereldmarkt. Hoe lager de prijs hoe minder winst er te behalen is. Men verzet zich dan ook 
heftig tegen mogelijke voorstellen tot productiebeheersing in de VS. 
Een lobbygroep met onder andere Monsanto en Cargill kwam dan ook met de volgende 
uitspraak: “Productiviteitsgroei is de sleutel tot een gezonde internationale concurrentiepositie 
voor de landbouw in de toekomst en zodoende voor de welvaart van de Amerikaanse boeren.” 
Ook om de export van de vleessector te dienen dient er een voldoende voorraad van graan en 
oliezaden te worden aangehouden, om de veevoerprijzen laag te houden en fluctuaties te 
voorkomen. ‘Met de vraag  wat dit betekent voor de graan- en oliezaadboeren houdt de sector 
zich niet bezig.’ De Farmbill uit 1996 nam bestaande productiebeperkingen weg en werd met 
gejuich ontvangen. In 1999 zakte de sojaprijs vervolgens na een historisch dieptepunt (sinds 27 
jaar), voordelig voor Cargill als grootste sojaverwerker ter wereld. (p.29-30) 
Het volgende doel van Cargill is om nieuwe buitenlandse markten open te breken voor 
Amerikaanse producten. ‘Eerst forceren de agro-multinationals een overproductie in de VS, met 
de bijbehorende rampzalige prijsdaling voor de Amerikaanse boeren en vervolgens moeten de 
buitenlandse markten opengebroken worden. Ongeacht wat dat betekent voor de boeren in die 
landen.’ ‘Het gereedschap waarmee de regering van de VS, in intensief overleg met de agro-
concerns buitenlandse markten openbreekt zijn internationale verdragen en regelingen van 
supra-nationale organen als IMF (..), de Wereldbank en WTO (..). Mocht dit alles onvoldoende 
zijn, dan kan Amerika nog altijd een handelsoorlog beginnen. (p.32) 

‘Aan de ene kant pleit Cargill voor vrijhandel, dat wil zeggen voor het vrije spel van vraag en 
aanbod, zonder overheidsbemoeienis. Aan de andere kant zijn agro-concerns er als de kippen 
bij om overheidssubsidies te incasseren zodat hun landbouwproducten onder de prijs in andere 
landen kunnen dumpen. (Men ontving in de periode 1985-92 $800 miljoen uit het officiële 
Export Ondersteuningsprogramma van de VS. (Smit, p. 37)) Bovendien profiteren Cargill en 
andere landbouwexporteurs indirect van overheidssteun aan boeren, die het hen mogelijk maakt 
landbouwproducten tegen onwaarschijnlijk lage prijzen in te kopen.’  (p.29-30)  
En de EU volgt de VS vervolgens met hetzelfde beleid. 
In de mid-term review van 2002 stelt Fischler voor, de hectaretoeslagen af te schaffen, waarbij 
boeren een compensatie krijgen afhankelijk van de subsidiestroom die bedrijven de laatste drie 
jaren ontvangen hebben. Boven een drempel wordt er ook gekort op deze subsidies per bedrijf, 
terwijl men moet voldoen aan bepaalde milieueisen. De ondersteunde prijs wordt nog verder 
verlaagd richting wereldmarkt. Dit najaar zal moeten blijken in hoeverre de Raad van 
landbouwministers van de EU-lidstaten de voorstellen van Fischler accepteert. 
Uit bijlage 12 blijkt dat het ministerie van LNV (1999) de liberalisering van de graanhandel al 
min of meer geaccepteerd heeft. Men ziet een teruggang naar prijsondersteuning en 
zelfvoorzienendheid, en daarmee het afsluiten van de eigen graanproductie voor de 
wereldmarkt duidelijk als een gepasseerd station.  
 
6.7.2 Koffie 
In mijn voorwoord verwees ik naar een artikel dat de problematiek van een groot deel van mijn 
scriptie verwoorde. In deze tekst zal ik naar dit artikel verwijzen; ‘Vietnam and the World 
Coffee Crisis: Local Coffee Riots in a Global Context’ van Gerard Greenfield van Social Action 
Workshop. 
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In tegenstelling tot bij de handel in suiker, is de handel van ruwe koffie op de wereldmarkt 
vrijwel geliberaliseerd. Ontwikkelde landen heffen nog wel hogere importheffingen op koffie 
die een vergaande bewerking heeft ondergaan. 80% van de wereldproductie van koffie wordt 
verhandeld op de wereldmarkt. (Einarsson, 2000, p.10) 
De productie van koffie vond in 2001 met name plaats in (in afnemende grootte) Brazilië, 
Vietnam, Colombia, Indonesië, Mexico, India, Ivoorkust, Ethiopië, Guatemala en Oeganda. 
Volgens de International Coffee Organization (ICO) zijn er 100 miljoen mensen economisch 
afhankelijk van de koffieteelt.   
Vooral sinds 5 jaar is Vietnam enorm opgekomen als koffieproducerend land. Dit gebeurde 
vooral na een herhuisvesting van een miljoen mensen in de bossen en leefgebieden van twee 
inheemse volkeren, waarna hier koffieplantages werden aangelegd. Bijvoorbeeld in de 
provincie Dak Lak  werd 120.000 hectare bos verbrand en vestigden zich 400.000 mensen. Dit 
heeft overigens behalve verlies aan natuur geleid tot ernstige watertekorten en bodemerosie, 
waardoor weer 70.000 hectare verloren gingen. Toen de prijzen van koffie in 2001 zakten werd 
in Vietnam 150 tot 180.000 hectare koffieplantage gekapt, om te proberen te prijs te verhogen. 
(Greenfield, 2002, p.3-4) Een duidelijk voorbeeld van zinloze natuurvernietiging en menselijk 
drama.  
Mede door deze sterke productiestijging is er op de wereldmarkt een structureel overschot 
ontstaan van 10%. De prijzen zijn momenteel gedaald tot een niveau dat in 32 jaar niet zo laag 
is geweest. Sinds begin 1999 zijn de prijzen gehalveerd. (NRC (3), 1-2-2002) Door de sterke 
prijsdaling zijn vele kleine boeren mondiaal in de problemen gekomen, vooral omdat men 
afgesloten leningen niet kan terugbetalen. Tevens verloren vele landarbeiders hun werk. Enkele 
voorbeelden hiervan:  
- ongeveer 300.000 kleine koffieboeren in Mexico hebben hun bedrijf verlaten op zoek naar 

werk; 
- in Nicaragua zijn 400.000 gezinnen van landarbeiders afhankelijk van 44.000 koffieboeren, 

deze leven nu in grote armoede; 
- vergelijkbare problemen doen zich voor op Oost-Timor, in El Salvador, Indonesië, India en 

Guatemala. (Greenfield, 2002, p.1-2); 
- bepaalde landen zijn zeer afhankelijk van koffie-exporten zoals Burundi (80% van het 

totaal), Ethiopië (67%) en Oeganda (55%), juist zij hebben extra last van de crisis (Onze 
Wereld, 2001) ‘Het ergste van dat alles is dat de prijs die ze voor hun koffie krijgen in geen 
enkele verhouding staat tot de prijs van een kop koffie in een westers wegrestaurant. 
Waarschijnlijk kun je daar in Oeganda vijf balen koffie voor kopen. Het zijn de 
restauranthouder en de koffiegroothandel, die de winst opstrijken. De Oegandese arbeider 
verhongert.’ (Volkskrant, mei 2001) 

 
Naast de sterk toegenomen productie in Vietnam kunnen nog een aantal oorzaken worden 
genoemd, voor deze structurele overproductie en dus lage prijs: 
* Het ontbreken van nachtvorst in landen als Brazilië, waardoor de oogst dit jaar naar 
verwachting weer 75% hoger zal zijn dan vorig jaar. (NRC (3), 1-2-2002) Zou het 
broeikaseffect hier iets mee te maken hebben?  
* In 1989 werd onder druk van de VS die de vrije markt mondiaal wilde opleggen, de 
International Coffee Agreement (ICA) opgeheven. Hierin waren de koffieproducerende en –
consumerende landen verenigd en konden afspraken worden gemaakt over 
productiehoeveelheden en prijzen.  
* In 1993 werd Association of Coffee Producing Countries opgericht, deze 14 landen 
vertegenwoordigen 2/3 van de mondiale productie met als doel vergelijkbaar met de OPEC de 
koffieprijs te reguleren. Vietnam was hier echter geen lid van. Er werd in 2000 een afspraak 
gemaakt door de ACPC-landen om geen koffie meer te exporteren en deze in voorraad te 
houden tot de prijs weer gestegen zou zijn tot $0,95 per Pound (in februari was deze $0,45 per 
pound). Vietnam hield zich gedurende een half jaar ook aan deze afspraak, maar bracht toen als 
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nog haar voorraad op de wereldmarkt, met als gevolg dalende prijzen. Eind 2001 faalde het 
laatste plan van de ACPC en in het voorjaar van 2002 werd de organisatie opgeheven. 
* Sinds de ICA werd opgeheven wordt de wereldmarktprijs voor koffie bepaald op de 
termijnmarkten in New York en Londen. Op deze markten heeft speculatie een zeer grote 
invloed op de prijs. Door ICT hebben prijsdalingen ook direct invloed op de lokale prijs in 
ontwikkelingslanden. Volgens Greenfield (2002, p.5) blijkt hieruit dat de grote macht van 
koffiehandelaren ten opzichte van de ‘hyper-uitbuiting’ van koffietelers sinds de koloniale tijd 
nog niets veranderd is. Mede door deze termijnmarkten kwam de ACPC niet van de grond.  
* De grote macht van multinationals in de koffieverwerkende industrie. De wereldmarkt 
wordt gedomineerd door vier multinationals: Proctor & Gamble, Philip Morris, Sara Lee (o.a. 
Douwe Egberts die 65% van de verkoop in Nederland in handen heeft) en Nestlé. Zij hebben de 
koffiecrisis mede veroorzaakt en profiteren nu van de lage prijzen. Ten opzichte van de 
halvering van de prijs aan de telers (van 97 naar 45 dollarcent), stond namelijk een 
prijsverlaging in de winkel van 5,9 dollarcent per halfpondspak. (NRC (3) 1-2-2002). Door 
hevige concurrentie op basis van prijs in plaats van op kwaliteit, werd mede onder invloed van 
multinationals de productie fors uitgebreid van de Robusta-koffiesoort in met name Vietnam, 
die van lagere kwaliteit is dan de Arabica. Als gevolg van de devaluatie van de Vietnamese 
Dong door de Azië-crisis, kon Nestlé Mexicaanse en Centraal-Amerikaanse leveranciers onder 
druk zetten om zodoende een lagere prijs te betalen voor de Arabica-koffie. Vervolgens nam 
men niet de beloofde hoeveelheid af van Vietnam, maar kocht de koffie in Centraal-Amerika. 
Momenteel stimuleert Nestlé RL de aanleg van nieuwe koffieplantages in Thailand en Laos, om 
ook hier de koffieproductie uit te breiden, ondanks de grote overschotten. 
De kans is groot dat genetische manipulatie zijn opwachting zal maken, waardoor er een 
verschuiving zal optreden van kleine boeren naar grootschalige plantages en contractteelt voor 
multinationals. (Greenfield, 2002, p.5-6) 
* Vietnamese staatsbedrijven en banken, en multinationals uit Zuidoost-Azië spelen ook 
een rol in de speculatie en productieverhoging in Vietnam. (Greenfield, 2002, p.6) 
* De macht van agrarische exportmodel. In tegenstelling tot wat wel eens beweerd wordt 
speelde de Wereldbank alleen een indirecte rol via leningen aan Vietnam. Bilaterale leningen 
uit bijvoorbeeld Frankrijk waren belangrijker voor de uitbreiding van de koffieteelt. 
Belangrijker was de rol van de Wereldbank als verkondiger van de neoliberale 
exportgeoriënteerde ideologie. Vanaf 1989 besloot de Vietnamese regering over te gaan op 
deregulering, privatisering en de commercialisering en exportoriëntatie van de landbouw. 
Daarbij speelt ook de VS een rol via haar bilaterale handelsverdragen met Vietnam, en ook het 
lidmaatschap van de WTO heeft dit versterkt. Ook volgens Greenfield (2002, p.7-8) spelen 
schuldenlasten hierbij een cruciale rol, als aanjager van dit neoliberale beleid, via WTO en 
Structurele Aanpassingsprogramma’s van Wereldbank en IMF. (Zie verder Hoofdstuk 4).  
Kleine koffieboeren kunnen direct de dupe worden van dit model, doordat zij leningen afsluiten 
waarbij men afspreekt een bepaald quotum te leveren van een gewas dat men in monocultuur 
moet telen. Als men deze productie niet haalt raakt men de grond kwijt aan het verwerkende 
bedrijf. Dit is gebeurd bij suikerriettelers en koffietelers. Als men leent van privé-personen 
(geldschieters en handelaren) zijn de rentes vaak hoger en krijgt men geen uitstel van betaling. 
Doordat een teler 4 tot 5 jaar moet wachten voordat men koffie kan oogsten, zit men vast aan 
zijn koffiegewas, en kan geen andere gewassen meer telen. Het gevolg is meestal een 
faillissement. (Greenfield, 2002, p.8-9) 
Tenslotte een citaat na een discussie tussen van Dam (koffiemakelaar), van Dijk (topman 
Douwe Egberts), Boehnke (Common Fund for Commodities) en Jager (hoogleraar economie 
UVA) in 1998: ‘En na twee uur lijkt er een opmerkelijke slotsom te zijn: níemand is beter 
geworden van de vrije handel in koffie: de industrie niet, de handel niet en de koffieboeren al 
helemaal niet. Maar het systeem veranderen lijkt onmogelijk.’ (Handelskrant, 198, p.7) Hierbij 
moet in gedachten worden gehouden dat de prijs voor koffie in 1998 een stuk hoger lag, en de 
vertegenwoordiger van Douwe Egberts vandaag een heel ander geluid zou laten horen. 
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6.7.3 Vergelijking suiker met graan en koffie 
Als we de drie gewassen vergelijken zijn er zowel overeenkomsten als verschillen. De 
suikerrietteelt in ontwikkelingslanden die geen preferentiële toegang hebben tot ontwikkelde 
landen, is bijvoorbeeld vergelijkbaar met de koffieteelt. Een verschil hierbij is echter dat de 
koffiemarkt nu structureel met een overschot kampt, en de prijsfluctuaties op deze markt vooral 
door de mogelijkheid tot speculatie zijn toegenomen.  
De telers van suikerbieten en de telers van suikerriet die wel een preferentiële toegang tot de 
ontwikkelde landen hebben, zijn veraf het beste af omdat zij een gegarandeerde 
kostendekkende prijs krijgen. 
Graantelers in ontwikkelde landen zijn veruit in het voordeel ten opzichte van telers in 
ontwikkelingslanden, omdat zij als compensatie voor een lage prijs een inkomenstoeslag 
krijgen. Daarbij hoeven zij minder bang te zijn voor concurrentie vanuit ontwikkelingslanden 
omdat deze geen geld hebben om exportsubsidies te betalen. Daarentegen hebben zij hun 
importtarieven als gevolg van SAP’s en de WTO-onderhandelingen drastisch moeten verlagen, 
en zijn dus zeer gevoelig voor gesubsidieerde export vanuit ontwikkelde landen. Dit te meer 
omdat de inkomenstoeslagen als verkapte exportsubsidies kunnen worden gezien, waartegen 
het zeer moeilijk is om anti-dumpmaatregelen te nemen.  
Over het algemeen kan worden gezegd dat exportoriëntatie zoals bij koffie en suikerriet tot 
lokale problemen kan leiden op gebied van de voorziening van basisbehoeftes en het milieu, als 
er geen mondiale afspraken zijn gemaakt tot productiebeheersing en dus een stabiele 
kostendekkende prijs. Ook ontbrekende internationale wetgeving op gebied van milieu en 
arbeidsomstandigheden, zorgt voor een oneerlijke concurrentie tussen enerzijds suikerbieten 
waarvan de teelt en verwerking aan strenge regels moet voldoen, en anderzijds suikerriet 
waarvan de teelt en verwerking vooral in ontwikkelingslanden vrijwel zonder bindende regels 
kan plaatsvinden. 
Teelt van graan voor de exportmarkt is daarnaast alleen mogelijk doordat de boeren een 
inkomenstoeslag krijgen.  
Tenslotte is vooral de macht van multinationals groot in de graan- en koffiehandel. De 
suikerverwerkende industrie in de EU, is gebonden aan de suikerregeling en de prijzen die men 
aan de boer moet betalen staan vrijwel vast. De daarop volgende voedingsmiddelenindustrie 
zou wel graag verdere liberalisering zien, omdat zij dan toegang krijgt tot de goedkopere 
rietsuiker. In Hoofdstuk 7 behandel ik de conclusies en aanbevelingen op grond van dit 
hoofdstuk. 
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Hoofdstuk 7 Conclusies en aanbevelingen 
 
In dit hoofdstuk geef ik mijn belangrijkste conclusies en doe ik op grond hiervan ook 
aanbevelingen.  
 
Met dit onderzoek wil ik de oorzaken en achterliggende visie op liberalisering (in zijn algemeen 
en van de handel in landbouwproducten in het bijzonder) in kaart brengen, of de liberalisering 
wel volgens de vrije markttheorie verloopt, de gevolgen op gebied van milieu en de voorziening 
van basisbehoeftes als gevolg van deze liberalisering in kaart brengen, en aanbevelingen doen 
voor (inter)nationaal beleid op gebied van liberalisering dan wel protectie, om recht te doen aan 
milieueisen, en om te kunnen voldoen in de voorziening van basisbehoeftes. 
Binnen de problematiek die samenhangt met de liberalisering van de handel in landbouw-
producten zijn verschillende niveaus aan te wijzen. Waarbij het hoogste niveau het moeilijkste 
lijkt te veranderen, en het laagste niveau het ‘makkelijkste’. In deze conclusies en 
aanbevelingen komen deze niveaus achtereenvolgens aan de orde. Hierbij komen ook de 
verschillende hypotheses aan de orde die ik aan het eind van Hoofdstuk 3 heb geformuleerd.  
De overall conclusie zal zijn dat liberalisering van de handel in landbouwproducten, zeer veel 
nadelen voor de voorziening van basisbehoeftes en het milieu oplevert. Op elk hierna te 
behandelen niveau zal ik behandelen, waarom deze problematiek ontstaat en aanbevelingen 
doen om deze problematiek te voorkomen. De problematiek, die in de hierna volgende 
conclusies per niveau aan de orde zal komen, is in het kort als volgt samen te vatten: 
- het neoliberalisme is een algemeen geaccepteerde wereldvisie die leidt tot problemen op 

genoemde gebieden; 
- de vrije-markt-theorie wordt zowel binnen als buiten de landbouw niet goed toegepast; 
- landbouwproducten zijn om diverse redenen niet te vergelijken met andere goederen, 

liberalisering is daarom per definitie slecht voor voorziening van basisbehoeftes en milieu; 
- schuldenlasten, en beleid van Wereldbank en IMF hebben geleid tot zeer nadelige effecten 

op genoemde gebieden, via het toepassen van een neoliberaal beleid zich o.a. uitend in 
gedwongen liberalisering en een exportgeoriënteerde landbouwbenadering; 

- deze exportgeoriënteerde benadering heeft vooral nadelen op genoemde gebieden; 
- door verdere liberalisering via WTO (en ten dele binnen de EU) zullen problemen als 

gevolg van een exportgeoriënteerde benadering verder versterkt worden; 
- multinationals in toeleverende - en verwerkende industrie, in de (detail)handel en in de 

kredietverschaffing hebben een zeer grote invloed op de tot stand komen van internationaal 
(bindend) beleid via WTO, Wereldbank en/of IMF; 

- de belangen van boeren, burgers (ook als consumenten) en inheemse volkeren, worden 
zowel in Noord als Zuid onvoldoende vertegenwoordigd door nationale overheden binnen 
hun eigen land (vooral in ontwikkelingslanden) en binnen internationale onderhandelingen.  

Hierna zal ik via aanbevelingen op de verschillende niveaus ingaan op mogelijkheden om aan 
deze problematiek het hoofd te bieden. Ik sluit af met een vergelijking tussen landbouw en 
andere producten en diensten, en met aanbevelingen voor nader onderzoek. 
 
1. De botsing tussen visies; met één duidelijke winnaar 
In het Westen krijgen we nog te veel te horen, dat landen eerst economische groei moet 
doormaken om iets aan het milieu te kunnen en willen doen. We denken daarbij naar mijn 
mening nog te veel dat het milieu (lees: een leefbare aarde) één of ander luxe product is, en niet 
de voorwaarde voor een sociaal-economische samenleving op lange termijn waar je we van 
afhankelijk zijn. Hierdoor gaat economische groei en de (luxe)consumptiebehoefte van een 
minderheid (gekoppeld aan de huidige economische en politieke machtsverhoudingen en een 
neoliberale wereldvisie), ten koste van het milieu en de mogelijkheden van de meerderheid van 
de wereldbevolking om in hun basisbehoeftes te kunnen voorzien.  
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Naar mijn mening is één van de oorzaken hiervan dat vooral mensen in westerse steden zover 
van hun voedselvoorziening zijn komen af te staan, en zo kunnen vertrouwen op een constante 
stroom van allerlei soorten (luxe)voedsel uit alle delen van de wereld, dat ze het besef van 
natuur en milieu als voortbrenger van dit voedsel zijn vergeten. Dit gebrek aan inzicht van de 
westerse burger van zijn rol als (over)consument in de milieuproblematiek en problematiek van 
anderen om in hun basisbehoeftes te kunnen voorzien, is één van de redenen van het gebrek aan 
oplossingsgerichtheid en slagvaardigheid. De media en de politiek zien deze 
verantwoordelijkheid namelijk ook niet.  
Zoals ik al in Hoofdstuk 3 en 4 betoogd heb zijn de andere hoofdoorzaken: de schuldenlasten en 
de neoliberale wind die er door de westerse politiek en de allesbepalende internationale 
instellingen waait. Dit uit zich in de praktijk in deregulering van overheidswetgeving, 
privatisering, liberalisering (het afschaffen van handelsbelemmeringen zoals importheffingen 
en overheidswetgeving), gerichtheid op internationale concurrentiekracht en dus de export. De 
(inter)nationale overheid beslist vervolgens nog te vaak dat het multinationale bedrijfsleven 
geen strobreed in de weggelegd wordt in haar streven naar de hoogste winsten (via een vrije 
wereldhandel, waardoor de kosten zo laag mogelijk gehouden kunnen worden), laat deze 
ongestraft samenwerken met corruptie regimes in het Zuiden, en zorgt dat de mogelijkheid van 
nationale staten en regionale overheden om hun bevolking en milieu te beschermen afneemt, en 
er geen bindende regelgeving binnen de VN tot stand komt, met de mogelijkheid tot sancties. 
Om te voorkomen dat het beeld echter te eenzijdig wordt moet ik opmerken dat er ook interne 
barrières voor een succesvolle ontwikkeling optreden in ontwikkelingslanden, als ongelijke 
eigendomsverhoudingen in met name grond, een te weinig democratisch gekozen en opererende 
overheid, een gebrek aan toegang tot de besluitvorming van alle bevolkingsgroepen, corruptie 
niet alleen in verband met westerse bedrijven maar in de gehele samenleving, en het gebrek aan 
wetgeving om marktfalen op te lossen. Vaak kunnen deze interne barrières echter niet geheel 
los worden gezien van invloeden als de koloniale historie en de invloed van SAP’s van 
Wereldbank en IMF op het soevereine overheidsbeleid. 
 
De vrije markt ideologie is momenteel de dominante ‘religie’ in de huidige wereld, zij staat 
boven alle andere religies en haar normen en waarden. Hoe sterk die normen in christendom 
(rentmeesterschap, solidariteit), islam (geven aan de armsten), boeddhisme en hindoeïsme 
(geweldloosheid, respect voor alles wat leeft) en natuurgodsdiensten (idem, in het algemeen) 
ook zijn, in de grote seculiere buitenwereld gelden andere normen. De meeste politici ook in 
Nederland durven daarom de vrije-markt-ideologie en het economische-groei-denken, terwijl 
marktfalen niet wordt gecorrigeerd (zie hierna), al  niet meer ter discussie te stellen. Dit geldt 
daarmee ook voor het beleid van WTO, IMF en Wereldbank, en die grote molensteen uit het 
verleden en heden, de mede door ons veroorzaakte schuldenlasten die we nog steeds vergroten 
via onder andere exportkredieten.  
In Bhutan, hoorde ik van een onderzoeker die in mei in ons land was, zijn ze op een ander 
manier omgegaan hiermee: geen geld aannemen toen hen leningen werden aangeboden. 
Hierdoor werd schuldenopbouw voorkomen. In Bhutan geldt overigens het Bruto Nationaal 
Geluk, in plaats van het BNP, als maatgevend criterium. 
Iedereen (landen of minderheidsgroepen) die nog niet helemaal overtuigd is van de neoliberale 
visie, en die haar mensen wel wil beschermen tegenover de steeds grotere ongelijkheid, die haar 
hulpbronnen geplunderd ziet worden voor consumptie in het Noorden en haar eigen elite, die 
nog niet toe is aan veramerikanisering, wordt eerst bestreden met verbaal geweld 
(isolationisme, nationalisme, communisme, terrorisme), dan met economisch geweld (sancties, 
embargo’s) en als dit niet helpt met militair geweld. Hierbij loopt men nog te kritiekloos achter 
de grote leider (in) de VS aan.  
Maar waarom? Is men bang om in een ongewenste hoek te worden gedrukt. Is er sprake van 
cognitieve dissonantie; de gangbare economielessen hebben ons geleerd dat de vrije markt 
uiteindelijk welvaart oplevert voor allen, via het ‘thrickle down effect’. Hoewel het tegendeel 
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steeds weer bewezen wordt (toename ongelijkheid binnen en tussen landen, achteruitgang van 
de ecologische en sociale omstandigheden, verlies aan invloed van nationale staten, lokale 
overheden en burgers, meer werkloosheid en lagere lonen, en wel profiterende multinationals 
en internationaal-kapitaalbezitters (Hines, 2000, p.6)), lijkt het net of we ons van deze bewijzen 
afkeren. 
Zoals we zagen in Hoofdstuk 3 zijn ook veel milieuorganisaties in te delen bij het groen 
liberalisme; de geliberaliseerde vrije markt is uitgangspunt hopelijk is hier nog iets aan 
repareren. Het stellen van normen door de overheid is een vies woord geworden, public-private 
partnerships is het nieuwe toverwoord. Nog te weinig wordt onderkend dat multinationals aan 
greenwashing doen, om bindende regelgeving te voorkomen. Ook in Johannesburg bij de VN-
top over duurzaamheid is dit weer gebleken. De multinationals die zich door dalende 
beurskoersen en allerlei schandalen vooral in de VS de laatste tijd, wat gedeisd houden, krijgen 
steun uit onverwachte hoek. De meeste sociaal-democratische en groene politici en 
ontwikkelingsorganisaties als Oxfam volgen merkwaardig genoeg een vergelijkbare 
liberaliseringsagenda.  
Het beste komt dit tot uiting in het pleiten voor markttoegang van landbouwproducten uit 
ontwikkelingslanden, in plaats van vooral in te zetten op schuldenkwijtschelding. Het gevolg is 
nog meer uitputting van hun hulpbronnen voor onze consumptiebehoefte voor een veel te lage 
prijs, het Noorden krijgt èn de producten èn het geld (vijfmaal zoveel voor rente en aflossing als 
onze ontwikkelingshulp) èn in ruil nog meer markttoegang tot hun markt. Hierdoor worden 
kleine boeren weggeconcurreerd in Noord en Zuid, en ook al door de milieugevolgen, komt de 
voorziening van basisbehoeftes nog verder in gevaar. 
Tegen deze gang van zaken protesteren nog wat (inter)nationale boerenorganisaties (gelukkig 
ook het NAJK met 12.000 jonge boeren), een enkele politieke partij, en wat roepende 
wetenschappers en kleine NGO’s in het Noorden, maar gelukkig ook veel NGO’s en 
wetenschappers uit het Zuiden. Juist dat laatste is hoopvol, want juist zij zouden geloofwaardig 
moeten zijn, omdat ze zo dicht bij het vuur zitten. Misschien zouden meer mensen zelf moeten 
gaan kijken in ontwikkelingslanden, om te ervaren wat natuur is, en wat de voorziening in 
basisbehoeftes inhoudt. Misschien komen we er dan achter dat (lichamelijke en geestelijke) 
basisbehoeftes waaronder sociale acceptatie ook bereikt kan worden buiten luxe-consumptie 
om.  
De kengetallen economische groei, BNP en andere macro-economische cijfers staan vooral in 
ontwikkelingslanden (waar nog geen systeem van sociale zekerheid via de staat is geregeld) 
zeer ver af van de voorziening in basisbehoeftes. Temeer omdat dit laatste ook buiten de macro- 
en nationale economie kan. Zo wordt India door de Wereldbank als een land gezien dat 
geprofiteerd heeft van de globalisering, terwijl het 200 miljoen ondervoede mensen heeft. Door 
deze verkeerde rekenwijze gaat economische ontwikkeling ten koste van zelfvoorzienende en 
natuurlijke economieën. Immateriële waarden als eeuwenoude lokale kennis van planten 
(voeding en geneesmiddelen), gemeenschapszin, familiebanden en een sociaal vangnet, 
sluitende kringlopen van zoet water en grondstoffen, natuur en landschap, hebben geen prijs, de 
vernietiging kost niets, en worden vaak afgedaan als valse romantiek. ‘Het Noorden’ weet wel 
wat goed voor hen is, ‘de vooruitgang’ (het Westerse ontwikkelingsmodel): opname in de 
mondiale markteconomie en  consumptiemaatschappij, weg van het platteland, op naar beter 
betaald werk in de stad. Dit blijkt echter te vaak een sloppenwijk en/of een sweatshop in een 
free export zone, te zijn.  
Die informele ‘achterlijke’ zelfvoorzienende economie, zoals o.a. Luuk van Middelaar deze 
omschrijft, heeft misschien toch meer voordelen. Bij de jacht door multinationals op nog lagere 
lonen en belastingen, en nog mindere eisen op gebied van milieu en arbeidsomstandigheden, 
blijkt namelijk dat deze nieuwe banen geen zekerheid bieden en weinig bijdragen aan de 
ontwikkeling van een land. Dit geldt vooral voor industrie op basis van laaggeschoolde arbeid, 
waarbij men nu vanuit duurdere ontwikkelingslanden (zoals Mexico en de Filippijnen) vooral 
naar China verhuist. 
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‘Wil je dan terug naar de jaren 50, jij hebt makkelijk praten?’ Nee want het voordeel van de 
huidige tijd is dat we als individu (weg uit het dorp, zoals bij mezelf) de mogelijkheid hebben 
van andere culturen en religies te leren, en zodoende onze eigen neoliberaliserings- en 
moderniseringsideologie, en onze reductionistische benadering in de wetenschap, politiek en 
media ter discussie te stellen.  
 
Aanbevelingen: 
* Erkenning dat duurzaamheid (met haar ecologische, economische en sociaal-culturele 
dimensies) betekent een leefbare aarde als basis voor een economische en sociaal stabiele 
menselijke samenleving op lange termijn. Dit betekent dat toekomstig beleid moet meehelpen 
aan het realiseren van de volgende voorwaarden voor een leefbare aarde: 
- er ontstaan sluitende kringlopen van zoet water, mineralen in de landbouw en van 

grondstoffen in de industrie, dit voorkomt aan de ene kant uitputting en aan de andere kant 
vervuiling;  

- energie wordt duurzaam opgewekt;  
- de biodiversiteit van planten, dieren en micro-organismen blijft behouden.  
* ‘Traditionele landbouwtechnieken hebben zeer veel groeimogelijkheden, zoals bleek in India 
vlak na de onafhankelijkheid. In de periode 1949-1965 nam de productie van graan jaarlijks 
met ruim drie procent toe. Maar die groei vergt een zeer intensieve ondersteuning en 
bescherming van de dorpsgemeenschappen door de overheid, en een drastische beperking van 
de macht van de grootgrondbezitters en plantagehouders. En juist dat blokkeren het IMF, de 
Wereldbank en de WTO, hiertoe geïnspireerd door de agro-multinationals.’ (Smit, 2000, p.11)  
Dit citaat vormt zowel een conclusie als een aanbeveling. 
* Eckersley biedt binnen de markteconomie een goede combinatie van: 
- enerzijds kleinschalige activiteiten binnen lokale ecocentrische gemeenschappen, deze 

kunnen als voorbeeld dienen voor de rest van de maatschappij en zo de politiek van 
onderuit beïnvloeden; 

- en anderzijds een sterke overheid die zowel op nationaal - als internationaal niveau moet 
zorgen voor een goede verdeling van inkomens, gezondheid en zorg, onderwijs en welvaart 
tussen gemeenschappen, regio’s en nationale staten, en een verantwoord natuur- en 
milieubeleid dat ook rekening houdt met de niet-menselijke wezens en ecosystemen, en 
toekomstige generaties. 

* Anderzijds leert Shiva ons dat waar zelfvoorzienende gemeenschappen in 
ontwikkelingslanden nog werken zonder schade voor het milieu terwijl wel in alle 
basisbehoeftes wordt voorzien, in ieder geval beschermd moet worden. De huidige 
globalisering zorgt voor de vernietiging van deze lokale en regionale economieën, den drijft 
steeds meer wanhopige en werkloze mensen in Noord en Zuid in de handen van rechts-
extremisten. Sterke lokale economieën integreren gemeenschappen door algehele veiligheid te 
genereren en door culturen in zich op te nemen. Hines (2000) noemt dit ‘Protect the local, 
globally’.  
Vooral in ontwikkelingslanden met een slecht ontwikkeld sociaal verzekeringsstelsel en een 
nationale overheid die niet alle bevolkingsgroepen en sociale klassen vertegenwoordigen, 
moeten deze zelfvoorzienende economieën worden beschermd tegen verdergaande 
liberalisering. Gemeenschappen en regio’s moeten de zeggenschap en democratische rechten 
terugkrijgen of behouden op hun eigen natuurlijke hulpbronnen en eigen ontwikkeling. 
Oplossingen hiervoor zijn een verbetering van de democratie (een betere behartiging van de 
belangen van rurale gebieden ten opzichte van de urbane bevolking), toekennen van vergaande 
autonomie (aan inheemse volkeren), landhervorming waarbij grond weer beschikbaar komt 
voor eigen voedselvoorziening in plaats van voor exportgewassen via grootgrondbezitters, en 
bindende (inter)nationale wetgeving aan landen en multinationals.  
* Mondiaal zou hetzelfde principe toegepast moeten worden; regio’s moeten in staat zijn de 
basisbehoeftes van haar bevolking en het milieu te beschermen, en dus ook een (vooral 
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zelfvoorzienend) landbouwbeleid te ontwikkelen dat hieraan voldoet. Maatgevend voor de 
grootte van deze regio, is de mate waarin een democratisch gekozen overheid de belangen van 
alle leden van haar bevolking kan behartigen. De grootte loopt dan uiteen van de EU, nationale 
lidstaten (bijvoorbeeld Zwitserland), provincies (bijvoorbeeld Kerala in India), tot autonome 
gebieden en dorpen (bijvoorbeeld bij inheemse volkeren).  
* Er is wat mij betreft geen alternatief voor de markteconomie, maar deze zal wel aan strengere 
(inter)nationale overheidsregelgeving, via democratisch gekozen overheden, moeten voldoen op 
gebied van de voorziening van basisbehoeftes en het milieu. Hierbij kan internationale 
bindende overheidswetgeving aan het multinationale bedrijfsleven, op gebied van milieu, 
arbeidsomstandigheden, voedselzekerheid en –veiligheid, en de voorziening van andere 
basisbehoeftes, een hulpmiddel zijn, met de mogelijkheid tot sancties. Momenteel heeft alleen 
de WTO deze mogelijkheid tot sancties, en zij is dus als enige succesvol om internationale 
(handels)verdragen af te dwingen.  Overheidsregelgeving dient dus het maatschappelijk belang 
te beschermen en niet de belangen van het multinationale bedrijfsleven. Dit overheidsbeleid 
mag hierbij nooit als een handelsbelemmering worden beschouwd die door liberalisering en 
deregulering moet worden afgeschaft.  
Zonder ondernemersschap via private vooral regionale en nationale bedrijven echter zal de 
productie veel inefficiënter plaatsvinden en verdwijnt de creativiteit uit de samenleving. Er 
moet dus een mix van overheid en markt zijn, waarbij de overheid de publieke goederen en 
diensten als water, energie, onderwijs, gezondheidszorg en veiligheid levert en waarborgt. Dit 
zijn basisbehoeftes die voor iedereen toegankelijk moeten zijn, en waar een vraaggestuurde 
(lees: marktgerichte) benadering niet werkt, omdat alle burgers hieraan dezelfde kwaliteits- en 
hoeveelheidseisen moeten kunnen stellen (met eventueel een kleine bijbetaling).  
* Om de normen en waarden te integreren die er werkelijk toe zouden moeten doen in deze 
wereld, en te werken aan de hervorming van de huidige dominante neoliberale ideologie, is er 
een dialoog noodzakelijk tussen alle religies en ideologieën op basis van gelijkwaardigheid.  
Een belangrijk onderdeel van deze dialoog zou ook een andere wetenschappelijke benadering 
moeten zijn (Shiva), waarbij alternatieven voor het technische en westenschappelijke 
reductionisme kunnen worden verkregen uit onder andere een holistische integrale wereldvisie, 
en niet-westerse kennistradities (waaronder kennis van inheemse volkeren). 
* Eckersley verdedigt een combinatie van idealisme en pragmatisme, creativiteit en kritische 
analyse, kleinschalige activiteiten en een sterke overheid, om de lange termijn op gebied van 
milieu en de voorziening van basisbehoeftes te behalen. 
 
2. De vrije markt theorie ter discussie 
Deze conclusie schrijf ik naar aanleiding van het theoretisch kader in Hoofdstuk 3, mijn 
onderzoeksgegevens  en literatuur op dit gebied (vooral FOEI, 2001a, p.7).  
Door een vergelijking tussen theorie en praktijk is het mogelijk om aan te tonen of de vrije 
markt theorie goed wordt toegepast binnen de landbouw, of dat er sprake is van marktfalen. Dat 
de vrije markt faalt blijkt uit de volgende zaken: 
* ‘De wereldhandel vormt veel meer een afspiegeling van de heersende economische en 
politieke machtsverhoudingen dan van het model van de comparatieve kostenverschillen. De 
overheersende machten neigen eerder naar uitbreiding van dit machtsoverwicht dan naar een 
situatie waarin de wereldhandel ook aan bijvoorbeeld grondstoffenexporterende 
ontwikkelingslanden betere vooruitzichten biedt.’ (Fluitman, 1998, p.25) Ik wil mij als 
conclusie van mijn scriptie hier bij harte bij aansluiten. 
* Hines (2000, p.13) vindt dat vooral het begrip ‘macht’ en het bijbehorende voordeel in 
onderhandelingen niet in de handelstheorieën is verwerkt. Sommige actoren hebben meer 
militaire macht, hebben toegang tot subsidies (zoals de VS en de EU in tegenstelling tot veel 
ontwikkelingslanden) of hebben op basis van de historie een machtsbasis ten opzichte van de 
onderhandelingspartner opgebouwd (bijvoorbeeld door het kolonialisme of de huidige 
schuldenlasten). ‘Om succes te hebben op de nationale en internationale markt gaat het er 
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vooral om een interne en externe politieke structuur te organiseren die het mogelijk maakt 
arbeiders te beheersen, toegang tot ruwe grondstoffen, markten en subsidies te verzekeren, om 
te kunnen gaan met verzet, en een wetgeving zo te beïnvloeden dat groei mogelijk is.’ 
 * Een van de regels van perfecte marktwerking is dat alle kosten in de kostprijs zijn 
geïnternaliseerd, dit is vooral op milieugebied niet het geval. De eerste aanzetten voor de inzet 
van financiële instrumenten op gebied van milieuvervuiling zijn er wel, op gebied van milieu-
uitputting ontbreken deze instrumenten echter. Ook worden activiteiten die negatieve effecten 
van de markteconomie moeten opruimen of herstellen, zoals het opruimen van 
milieuverontreiniging, positief gewaardeerd in de berekening van het BNP, terwijl deze 
eigenlijk als kosten zouden moeten aangemerkt.  
* De vrije-markt-theorie zegt dat er alleen private goederen en diensten zijn, dat is rondom de 
landbouw zeker niet het geval. Of dit overigens wenselijk zou zijn is een andere kwestie. De 
natuur en (landbouw) biodiversiteit, een mooi platteland, rivierwater en water uit grondlagen 
voor irrigatie, traditionele kennis, gemeenschapszin en sociale controle in dorpen (ten opzichte 
van risico’s op criminaliteit, dakloosheid en sociale uitsluiting in de stad), zijn allen factoren die 
niet kunnen worden beschouwd als private goederen of diensten, of goederen en diensten 
waarvoor een prijs bepaald wordt. Dit zijn allen goederen of diensten die als publiek of 
gemeenschappelijk goed worden beschouwd.  
Het nadeel hiervan is dat het verminderen of zelfs verdwijnen van deze goederen of diensten, 
niet negatief meeweegt in de economische berekeningen, die vooralsnog alles bepalend zijn 
voor wat belangrijk is in deze wereld. Aan de andere kant krijgt de boer ook geen beloning als 
hij een bijdrage levert aan deze publieke goederen.  
Het voordeel van publieke en gemeenschappelijke goederen en diensten is dat alle burgers 
toegang hebben tot deze goederen en diensten, ongeacht de hoeveelheid geld die hij heeft. In 
een wereld met alleen private goederen waar we door toenemende privatisering en liberalisering 
naar toe gaan, hebben alleen consumenten met voldoende geld toegang hiertoe.  
Bij het TRIPs-verdrag over eigendomsrechten op levend materiaal, blijkt dit daarom ook vooral 
tot problemen te leiden, voor boeren die hun eigen zaad willen vermeerderen. Dit kan er echter 
ook mee te maken hebben dat er ongelijke machtsverhoudingen zijn tussen de multinationals en 
lokale bevolking, die deze planten bijvoorbeeld veredelt heeft en hier geen revenuen voor 
terugziet, in tegendeel hij moet de multinational betalen. 
Een ander voordeel van publieke goederen en diensten is dat het ethisch niet wenselijk is om 
alle zaken rondom het leven in geld te moeten uitdrukken.  
* Het comparatieve kostenmodel gaat uit van immobiel kapitaal dat alleen in de eigen nationale 
staat geïnvesteerd zal worden. Het tegendeel is waar momenteel, met miljarden dollars per dag 
aan flitskapitaal op zoek naar het hoogste rendement. 
* Van volledige informatie en concurrentie is geen sprake als we zien hoe groot de 
machtsconcentraties zijn bij multinationals in de toevoer en afvoer naar en vanaf de landbouw. 
Ook consumenten zijn dan verliezers van het gebrek aan concurrentie zoals we zagen bij de 
koffieprijs in de winkel. Op dit moment is er (gelukkig) ook geen sprake van vrije concurrentie 
want dat zou betekenen dat alle handelsbelemmeringen zouden zijn weggenomen. Voor een 
aantal producten zijn de handelsbelemmeringen wel grotendeels weggenomen (koffie, 
graanvervangers (zoals maïsgluten) en eiwit- en oliehoudende gewassen bijvoorbeeld naar de 
EU.) 
* Daarbij is binnen de landbouw sprake van producten met een lange tijd tussen zaaien en 
oogsten, hierdoor kan de  boer niet snel inspelen op vraag en aanbod. Dit is vooral zo bij koffie 
dat een langjarig gewas is en pas na een aantal jaren geoogst kan worden. Ook suikerriet is een 
meerjarig gewas overigens.  
Ook sociaal culturele oorzaken zorgen ervoor dat een boer niet snel zijn bedrijf verlaat, en dus 
het aanbod vrij inelastisch is. Landbouwers reageren vaak niet op toegenomen concurrentie 
door goedkope producten, met het uit de landbouw stappen (Koning, 2001, p.6) door culturele 
en individuele factoren o.a. (familiebedrijf, traditie, gevoel van falen, geen andere opleiding), 
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maar door eerst via intensivering te proberen zelf de productie te verhogen om de kosten te 
verlagen per eenheid product. Hierbij kreeg men in de twintigste eeuw ook steun van de 
overheid, via onderzoek en onderwijs, en subsidies op uitbreiding (b.v. de WIR-premie in 
Nederland). Hierdoor werd overproductie gestimuleerd. Uiteindelijk verloren veel bedrijven 
alsnog deze concurrentieslag. Koning verwacht daarom dat liberalisering zonder 
inkomenstoeslagen, uiteindelijk zal leiden tot specialisatie binnen de EU voor enkelen, en veel 
uitstroom van boeren door gebrek aan alternatieve inkomstenbronnen (toerisme, natuurbeheer).  
* Er is geen sprake van een level playing field van gelijke milieu-, arbeids- en 
dierenwelzijnseisen in de internationale handel van landbouwproducten. Enerzijds zijn de 
normen in het Noorden over het algemeen hoger, waardoor bijvoorbeeld suiker uit suikerbieten 
duurder kost dan uit suikerriet. Anderzijds hebben ontwikkelingslanden te maken met 
schuldenlasten en neoliberale doktors als IMF en Wereldbank waardoor men niet als land, en 
zeker niet als regio of lokale gemeenschap, kan beslissen hoe haar economische ontwikkeling er 
uit zou moeten zien. Dit maakt vrije handel van producten op basis van de werkelijk gemaakte 
kosten zeer moeilijk. 
* Door protectie wordt volgens de theorie voorkomen dat de efficiëntie verbeterd wordt in de 
productie. Volgens Koning (2001, p.5) blijkt dat landen met een hoge protectie voor de handel 
in landbouwproducten inderdaad een lagere productiviteitsgroei hebben dan landen met 
gematigde protectie. Deze laatste hebben echter ook een hogere productiviteitsgroei dan landen 
met lage protectie. 
* Landbouwproducten zijn zoals gezien in Hoofdstuk 3.3 niet te beschouwen als ‘normale 
goederen’, omdat ze een basisbehoefte van mensen betreffen, levende wezens betreffen, over 
het algemeen vraag- en aanbodsinelastische producten betreft, landbouw gepaard gaat met 
andere waardevolle functies en de individuele boer weinig invloed heeft op de prijsvorming. 
Alleen al om deze reden moet zeer terughoudend worden omgegaan met vrije handel van 
landbouwproducten, ook al zou aan bovenstaand marktfalen tegemoet worden gekomen. 
 
* Vrijhandel blijkt vooral te gaan om ‘een afschaffing van beschermende maatregelen voor 
kleine en middelgrote boeren en de nationale industrie, zodat multinationals meer 
mogelijkheden hebben.’ Door de armoede bij arbeiders en boeren wordt hun vrijheid in het 
dagelijkse leven of om hun eigen voedsel te verbouwen eigenlijk drastisch verminderd. 
Bovendien dwingen de Wereldbank en het IMF de zogenaamde liberaliseringsmaatregelen af 
als een Derde Wereldland door economische problemen (mede door ons veroorzaakt GG) met 
de rug tegen de muur staat. Vrijhandel en liberalisering staan in de praktijk voor dwang en 
ontbering voor een belangrijk deel van de bevolking van de Derde Wereld. Met dit soort termen 
vergiftigen de multinationals en ‘hulpvaardige’ topambtenaren, politici en journalisten onze 
taal.’ (Smit, 2000, p.31)  Ik had het niet beter kunnen zeggen. 
 
Aanbevelingen (zie ook bij 4. en 5. o.g.v. multinationals): 
* Het internaliseren van alle milieukosten in de verkoopprijs, met name voor chemische en 
organische vervuiling, bijdrage aan het broeikaseffect, verzilting, uitputting van zoet water en 
vruchtbare bodems, verlies aan (agrarische) biodiversiteit en natuurgebieden. Hierbij is de 
eerste prioriteit een internationale heffing (via de VN) op fossiele brandstoffen om de huidige 
bijdrage van de mondiale productie en handel van landbouwproducten aan het broeikaseffect 
(waarschijnlijk de belangrijkste economische sector (Hines, 2000, p.209), drastisch te 
verminderen. Hierdoor zou er een stimulans ontstaan om het vele transport en ander gebruik 
van fossiele brandstoffen (als bijdrage aan het broeikaseffect) in deze naar verwachting meest 
vervuilende economische sector te verminderen, en over te gaan naar een meer regionale 
landbouwproductie. 
* Overheidsingrijpen in de productie en handel van landbouw blijft noodzakelijk om het 
multifunctionele karakter van de landbouw, waarbij ook de bijdrage aan tal van publieke 
diensten wordt gewaarborgd. Ook is dit overheidsingrijpen noodzakelijk om de basisbehoefte 
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voedsel (hoeveelheid en kwaliteit) veilig te stellen in zowel eigen land als de (mogelijke) 
exportlanden, het milieu, het dierenwelzijn en de rechten van arbeiders in eigen land en 
mogelijke exportlanden te beschermen, en de rurale economie en de leefbaarheid op het 
platteland te beschermen.   
* Bepaalde goederen en diensten dienen weer publiek te worden, met name de mogelijkheid om 
zaden te mogen vermeerderen voor eigen gebruik. 
 
3. De ongelijke uitgangssituatie: Schuldenproblematiek, Wereldbank en IMF 
* De schuldenproblematiek is ontstaan in de jaren ‘70 en ’80 van de vorige eeuw, en heeft zich 
hierna steeds verder verergerd. Het Noorden heeft hier via particuliere banken, bilaterale 
leningen via nationale overheden, IMF- en Wereldbankbeleid met als doel leningen te 
verstrekken zonder directe ontwikkelingsrelevantie en vooral rendement te behalen, het 
verstrekken van exportkredieten, en samenwerking met corrupte machthebbers en dictators, 
direct invloed op (gehad). Bij de opbouw van deze schulden, is en was vaak de steun aan het 
internationale bedrijfsleven, boven dat van de basisbehoeftes van mensen in 
ontwikkelingslanden, kenmerkend. 
* Het mag duidelijk zijn uit Hoofdstuk 4 dat de Structurele Aanpassingsprogramma’s (SAP’s) 
van de Wereldbank en IMF, die worden opgelegd bij betalingsbalansproblemen, door vooral de 
schuldenlast, vele nadelige effecten hebben gehad voor milieu en de voorziening van 
basisbehoeftes. Ook deze SAP’s staan vooral ten dienste van de elite en buitenlandse 
investeerders, en hadden vaak alleen ten doel geld te genereren voor afbetaling van schulden. In 
91,5% van de landen met onhoudbare schulden (HIPC-landen), is de schuld zelfs gestegen na 
een SAP.  
* De neoliberale visie op economische ontwikkeling heeft mede tot deze verergering van de 
problematiek geleid. Er is werkelijk alles aangedaan om zelfvoorzienende gemeenschappen en 
lokale economieën te ontwrichten via het exportgeleide model, waarbij exportlandbouw 
prioriteit krijgt boven eigen voedselvoorziening en importsubstitutie via een eigen industrie 
werd bemoeilijkt. Gemeenschappelijke gronden worden hierbij via landhervormingen vaak 
verplicht omgezet in privé eigendom (zoals in Papua Nieuw Guinea en de Filippijnen), met als 
gevolg schaalvergroting en productie voor de (export)markt.  
Ook de winning van mineralen, fossiele brandstoffen, kap van tropische regenwouden, aanleg 
van plantages en garnalenkwekerijen kan direct in verband worden gebracht met schuldenlasten 
en daarop volgende SAP’s. Een onderdeel hiervan was dat de ontwikkelingslanden gedwongen 
waren hun markten te openen voor Noordelijke landbouwproducten, met als gevolg desastreuze 
concurrentie voor de plaatselijke boeren waardoor velen hun bedrijf hebben moeten opgeven.  
* Geconcludeerd mag worden dat niet alleen onwetendheid of een verkeerde visie bij de 
Wereldbank en het IMF hebben geleid tot de vele problemen, maar dat de wens tot 
armoedebestrijding en economische ontwikkeling van ontwikkelingslanden een soort 
‘greenwashing’ van de Wereldbank en IMF is, om rendementen te behalen op uitgeleend geld. 
Uit de voorbeelden in Hoofdstuk 4 wordt ook duidelijk dat de belangen van het multinationale 
bedrijfsleven daarbij voorop staan, bijvoorbeeld om nieuwe markten te creëren of open te 
breken voor bestrijdingsmiddelen, zaden, kunstmest, en/of overschotten van graan en maïs, of 
door het investeringsklimaat te verbeteren door het afschaffen van hinderlijke 
overheidswetgeving.  
* Ditzelfde geldt binnen de Export Credit Agencies, die het Westerse bedrijfsleven helpen in de 
meeste obscure projecten (wapenhandel, oliewinning, mijnbouw, waterdammen) zonder 
openheid van zaken te geven. De bedragen die hier mee gemoeid zijn worden echter wel bij de 
schuldenlasten van ontwikkelingslanden opgeteld. Zowel de Wereldbank, IMF en de 
Nederlandse Crediet Maatschappij (wanneer Nederland schulden kwijt scheldt), worden betaald 
met Nederlands belastinggeld dus met instemming van het Nederlandse parlement. 
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Aanbevelingen 
* De schulden aan de armste landen (LDC’s) moeten worden kwijtgescholden, onder 
voorwaarde dat de vrijkomende gelden worden ingezet in een duurzame ontwikkeling. Deze 
kwijtschelding moet verder gaan dan het huidige HIPC-initiatief (Heavily Indebted Poor 
Countries), dat maar een aantal landen betreft, maar een gedeelte van de schuld betreft, terwijl 
de landen ook aan de genoemde Structurele Aanpassings Programma’s moeten voldoen om 
voor kwijtschelding in aanmerking te komen.  
* Ook aan andere ontwikkelingslanden moet in ieder geval het onhoudbare deel van de 
schuldenlast worden kwijt gescholden, onder dezelfde voorwaarden. 
* Door een heffing te leggen op de internationale financiële stromen, de zogenaamde Tobintax, 
zou niet alleen het flitskapitaal op zoek naar de hoogste rendementen worden belemmerd, maar 
ook geld kunnen worden gegenereerd voor deze schuldkwijtschelding. 
* Het concept ‘ecologische schuld’ zou moeten worden gerespecteerd door het Noorden. 
Hierbij wordt het Noorden aansprakelijk gesteld voor die uitputting en vervuiling van natuur en 
milieu in ontwikkelingslanden, die veroorzaakt is door haar dominante economische 
exportgerichte model, kolonialisme, economische en politieke overheersing via internationale 
instellingen, en overconsumptie ten koste van de bevolking in het Zuiden. (Green Pepper, 2001, 
zie bijlage 1) 
* Om nieuwe schulden te voorkomen mogen exportkredieten, bilaterale - en multilaterale 
leningen (via Wereldbank en IMF) alleen worden gebruikt voor goederen en diensten die 
ontwikkelingsrelevant zijn op gebied van duurzaamheid. Ook is het hiervoor nodig dat de 
corruptie in ontwikkelingslanden wordt bestreden, en er meer nadruk komt op democratie en 
goed bestuur, zodat het geleende en verdiende geld terecht komt bij alle bevolkingsgroepen.  
* Er is een veel grotere nadruk op effectieve belastingwetgeving nodig, die er vooral voor zorgt 
dat investerende en inkopende multinationals hun rechtmatige deel afdragen aan nationale 
overheden. 
* Een andere oplossing moet worden gezocht in de structuur van genoemde financiële 
instellingen, zodat het democratisch beginsel wordt gerespecteerd en bijvoorbeeld 
ontwikkelingslanden en alle bevolkingsgroepen in deze landen, een grotere invloed krijgen op 
het algehele (internationale) beleid, maar zeker op het beleid in hun eigen land. 
* De Wereldbank en IMF zouden met veel onderzoek in de ontwikkelingslanden zelf, en niet 
alleen met economische modellen vanuit hun hoofdkantoren moeten evalueren of hun 
programma’s voor armoedebestrijding en ontwikkeling, wel daadwerkelijk effectief zijn.  
Hiervoor kan het nuttig zijn om wat meer antropologen, ontwikkelingskundige, 
landbouwexperts en milieukundigen in dienst te nemen. De belangen van de informele 
zelfvoorzienende economieën zouden een veel groter prioriteit moeten krijgen. 
* Het is ook duidelijk dat de Wereldbank en IMF vanuit de donorlanden en daarin gevestigde 
multinationals de taak krijgt vooral het neoliberale beleid door te zetten. Er zal in deze 
donorlanden dus meer druk moeten worden uitgeoefend vanuit het parlement en NGO’s op de 
ministeries van Financiën, om erop toe te zien dat men het geld werkelijk inzet voor een 
duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding, in plaats van op de huidige activiteiten en 
beleidsmaatregelen die duidelijk averechtse effecten hierop hebben. 
* Binnen de landen zelf moeten Wereldbank- en IMF-programma’s die het bezit van 
gemeenschappelijk land ontmoedigden of zelfs verbieden worden teruggedraaid. Waar er een 
grote concentratie van land is ontstaan bij grootgrondbezitters moet dit hersteld worden via een 
landhervorming. Alleen op deze manier kan de voortdurende (door geweld gedwongen) trek 
van landloze boeren naar natuurgebieden (zoals tropisch regenwoud) en berghellingen (met 
grote risico’s op bodemerosie), en naar de sloppenwijken van de stad, worden gestopt.  
* Ook de verplichting binnen SAP’s om de markten te openen voor buitenlandse 
landbouwproducten, moet meteen worden gestopt. Ontwikkelingslanden (waarbij meestal zo’n 
groot deel van de bevolking werkzaam is in de landbouw) moeten in staat worden gesteld hun 
voedselproductie en rurale economie te beschermen.  
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4. Vaak de verkeerde oplossing: de exportgeoriënteerde benadering in de landbouw 
* De teelt van gewassen voor de (export)markt kan een land en boeren noodzakelijke deviezen 
opleveren. Er moet dan wel aan een aantal voorwaarden zijn voldaan, eerste voorwaarde is een 
kostendekkende prijs waarin ook eventuele nadelen voor het milieu zijn geïnternaliseerd, en 
verder geen nadelige effecten op gebied van voedselzekerheid (op de lange termijn). 
Momenteel voldoen vanuit ontwikkelingslanden alleen via Fairtrade verhandelde producten aan 
deze principes. Export vanuit ontwikkelde landen gaat vaak gepaard met oneigenlijk subsidies, 
terwijl ook deze producten voor een groot deel niet milieuvriendelijk zijn geproduceerd. 
* De sociaal-economische nadelen (inclusief de voorziening in basisbehoeftes) van 
(industriële) exportlandbouw zijn in vooral het Zuiden in de eerste plaats een verlies aan 
voedselzekerheid door: gedwongen verlaten van grond door geweld (zoals door milities van 
grootgrondbezitters met suikerrietplantages in Brazilië), het stimuleren van internationale 
instellingen en nationale overheid van grootgrondbezit voor de export ten opzichte van eigen 
voedsellandbouw (dit leidde ook tot een meer eenzijdig dieet), het bevoordelen van stedelijke - 
boven plattelandsbevolking (waardoor dumping vanuit het Westen werd toegelaten), en het 
aangaan door kleine boeren van leningen voor de aankoop van Westerse inputs die bij 
misoogsten of lage prijzen kunnen leiden tot de verkoop van de grond. Deze oorzaken leiden 
gecombineerd met mechanisatie ook tot een afname van de werkgelegenheid van landarbeiders. 
Ook in het Noorden hebben veel boeren hun bedrijf door schaalvergroting en een uitbreiding 
van de industriële landbouw moeten verlaten.  
Er traden ook problemen op gebied van voedselveiligheid op in Noord en Zuid doordat er 
producten worden ingevoerd met residuen van (in het Noorden verboden) bestrijdingsmiddelen, 
hier verboden genetisch gemanipuleerd veevoer waardoor nagenoeg alle dierlijke producten 
‘besmet’ zijn, en het gebruik van antibiotica en hormonen.  
De ongelijkheid binnen en tussen landen nam toe door ruilvoetverslechtering, dumping en 
tariefescalatie op bewerkte producten vanuit het Noorden. In deze ruilvoetverslechtering is 
duidelijk de invloed van de SAP’s terug te vinden o.a. doordat men de munt moet devalueren, 
waardoor inputs duurder worden. Verder wordt in alle landen met schulden dezelfde 
exportgeleide ontwikkeling opgelegd. Dit stimuleert overproductie. Ook multinationals hebben 
baat bij deze overproductie zoals de koffiecase in Hoofdstuk 6 verduidelijkte. Nestlé is ondanks 
een grote overproductie van koffie die talloze boeren mondiaal diep in de problemen heeft 
gebracht, al weer bezig met de aanleg van nieuwe plantages in Laos en Thailand.  
De hele ontwikkeling van overproductie in de granen wordt volgens Smit (2000) gestimuleerd 
door multinationals als Cargill, omdat zij enerzijds verdienen aan de inputs, en vervolgens de 
overschotten voor lage prijzen kunnen opkopen en voor hogere prijs kunnen verkopen op de 
wereldmarkt, waar ze vaak kleine boeren wegconcurreren in ontwikkelingslanden. Alle 
maatregelen om de productie te beheersen, kwaliteitsnormen te verhogen en andere 
handelsbelemmerende maatregelen kunnen dus op veel kritiek rekenen vanuit deze 
multinationals. Een systeem van inkomenstoeslagen, geen quotering en dus lage prijs door 
overproductie is ideaal om veel te kunnen handelen op de wereldmarkt, en veel inputs te 
kunnen verkopen. De lage prijs voor granen heeft echter niet geleid tot een daling van de 
consumentenprijzen voor producten waarin deze zijn verwerkt. 
* Verder leidt de toenemende macht en concentratie van multinationals in de gehele 
voedselketen ertoe dat boeren wereldwijd met elkaar concurreren, men een grote invloed op de 
prijsvorming heeft, er grote verschillen bestaan tussen de boerenprijs en de consumentenprijs, 
boeren min of meer gedwongen worden tot het gebruik van dure inputs, men landen onder druk 
kan zetten lage of geen belastingen te heffen en lage normen hanteert op gebied van milieu- en 
arbeidsomstandigheden. Hierbij wordt ook zeer weinig belasting geheven, in de free export 
zones zelfs helemaal geen. Dit heeft vooral bij bedrijven met laaggeschoolde arbeid, weinig met 
ontwikkelingsrelevantie te maken, omdat bedrijven wanneer ze niet de prikkel hebben om te 
investeren net zo gemakkelijk naar een ander land kunnen gaan waar de kosten door een 
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gebrekkige regelgeving en minder belastingen nog lager liggen. Ook via transfer pricing wordt 
veel belasting ontdoken.  
* Voor zowel in Noord en Zuid is er verder een groter risico op de verspreiding van ziektes die 
de voedselvoorziening in gevaar brengen, is er een enorm aantal mensen die voor de bouw van 
grootschalige waterdammen voor o.a. irrigatie hun grondgebied hebben moeten verlaten, wordt 
de leefomgeving door het verdwijnen van natuurgebieden en een mooi platteland steeds 
eentoniger, treedt er een toenemende vervreemding van de burger op van de eigen 
voedselvoorziening en de natuur, zijn er toenemende conflicten (te verwachten) met 
bijbehorende vluchtelingen die hun grondgebied gedwongen moeten verlaten om onder andere 
door exportlandbouw uitgeputte hulpbronnen, zijn er toenemende overstromingen en droogtes 
als gevolg van het mede door exportlandbouw vergrote broeikaseffect, en deze natuurrampen 
kunnen de kans op conflicten om hulpbronnen ook weer vergroten. 
* De industriële exportlandbouw heeft de volgende negatieve gevolgen voor het milieu (op de 
lange termijn): uitputting van hulpbronnen met name van zoetwater en vruchtbare bodems 
(doordat sluitende kringlopen worden doorbroken), bodemerosie, natuurvernietiging en 
teruggang van biodiversiteit (direct bij aanleg van plantages, of indirect doordat de armste 
bevolking de natuurgebieden in wordt gedrongen omdat grootgrondbezitters de beste 
landbouwgrond hebben ingenomen), vervuiling van het milieu met bestrijdingsmiddelen en 
(kunst)mest,  verzilting van bodems door irrigatie en teruggang van de agrarische biodiversiteit. 
Hierbij spelen multinationals die hun zaden, bestrijdingsmiddelen en kunstmest willen 
verkopen een grote rol.  
* Daarnaast draagt exportlandbouw bij aan het broeikaseffect onder andere door het verbruik 
van energieverslindende inputs, en voor het transport van inputs en landbouwproducten. Zo is 
de energie-efficiëntie van deze industriële landbouw veel lager dan traditionele systemen. Dit 
broeikaseffect kan zeer nadelige gevolgen hebben in de toekomst voor de landbouw door 
toenemende droogtes, overstromingen en het niet meer kunnen beschikken over gletsjerwater  
in hooggelegen gebieden. In de toekomst zijn vooral genetisch gemanipuleerde gewassen die 
veelvuldig in exportgewassen als katoen, soja en maïs worden toegepast, een gevaar voor 
ecosystemen en de diversiteit aan rassen en gewassen. 
* Natuurlijk spelen niet alleen exportgewassen een rol bij milieuproblemen als watertekorten en 
bodemuitputting. Maar in het minst ergste geval worden al bestaande problemen om de (vaak 
toenemende) eigen bevolking te voeden, er in ieder geval door verergerd. 
 
Aanbevelingen 
* Om milieueisen en de voorziening van basisbehoeftes voldoende tot hun recht te laten komen 
zou uiteindelijk gestreefd moeten worden naar regionale zelfvoorzienendheid (maximaal ter 
grote van nationale staten of de EU) van eigen voedselproductie, met zeer beperkt gebruik van 
fossiele brandstoffen en chemische middelen. Ook blijven of worden hormonen, antibiotica en 
genetische manipulatie van gewassen en dieren verboden. (Veilig) diermeel wordt weer 
toegestaan in het veevoer voor varkens en kippen, om de nodeloze vernietiging van eiwitten te 
voorkomen, en overbevissing en genetisch gemanipuleerde soja in het veevoer tegen te gaan. 
Door deze zelfvoorzienende landbouw blijven kringlopen van zoetwater en mineralen 
gewaarborgd, wat aan de ene kant betekent geen uitputting en anderzijds geen vervuiling. In de 
plaats van het gebruik van veel inputs, zou een combinatie van lokale kennis met westerse 
kennis via de LEISA-methode (Low External Input Sustainable Agriculture) op de lange 
termijn het meeste opleveren.  
Deze zelfvoorzienende landbouw zorgt ook voor een behoud en/of toename van de 
voedselzekerheid en –veiligheid, een afname van de vervreemding tussen de burger en zijn 
voedselproductie, houdt het sociale vangnet op het platteland in stand in ontwikkelingslanden, 
kan meehelpen een mooi platteland en natuurgebieden te  behouden, draagt veel minder bij aan 
het broeikaseffect en toekomstige conflicten om oprakende hulpbronnen. Hierdoor is er ook 
minder reden om als gevolg van oorlogen, nadelige milieu-effecten, de bouw van 
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waterdammen, de afname van het grondgebied (vooral bij inheemse volkeren) of om 
economische redenen te moeten vluchten (naar het Noorden). 
* Uitgangspunt moet zijn de landbouwproductie te richten op de eigen voedselmarkt tegen een 
kostendekkende prijs als uitgangspunt, met een afscherming van de buitengrenzen tegen 
dumping of kwalitatief slechte importen. Ook de eigen economie kan hiervan profiteren, door 
zelf de bewerking in eigen hand te nemen, in ieder geval voor die producten die in de eigen 
regio blijven Een voorbeeld hiervan is de provincie Kerala in India. De communistische 
deelregering heeft gezorgd via gratis onderwijs en gezondheidszorg voor een scholingsgraad 
van 90% en een levensverwachting van 72 jaar. Daarbij heeft men westerse producten als 
frisdranken (die de Indiase drank- en levensmiddelensector heeft weggeconcurreerd sinds de 
SAP’s), tandpasta en zeep (omdat men wordt overspoeld met Maleisische palmolie)in de ban 
gedaan, en gebruikt weer de eigen traditionele producten zoals kokossap, kokosolie gemengd 
met soda en kruiden (zeep) en kruiden (om tanden te poetsen). Dit doet men in lijn van Gandhi 
die streefde naar het Swadeshi-ideaal; geheel zelfvoorzienende boerengemeenschappen, zodat 
zij de producten van de Britse kolonisator niet nodig hadden. (NRC (4), 19-2-2002) 
* Als er toch gehandeld wordt in met name tropische voedselproducten moet hiervoor een 
eerlijke prijs worden betaald, bijvoorbeeld volgens een uitgebreid met milieueisen Fairtrade-
principe. Deze export mag niet ten koste gaan van eigen voedselzekerheid.  
* Ook zouden meer ontwikkelingslanden die dezelfde grondstof of landbouwproduct 
exporteren, zich moeten verenigen volgens het OPEC-principe, waardoor men veel machtiger 
wordt ten opzichte van de multinationals en handelaren. Door productieafspraken te maken kan 
men overproductie dus lage prijzen voorkomen. Vooral voor koffie is dit zeer van belang, ook 
al door de lange tijd voordat er geoogst kan worden.  
* Om honger en ondervoeding te voorkomen is het goed om als boer niet alleen afhankelijk te 
zijn van cash crops als suikerriet en koffie. Bij dalende wereldmarktprijzen kan men zodoende 
in ieder geval haar eigen voedsel gebruiken. In Kenia zijn goede resultaten behaald met behulp 
van NGO’s om naast suikerriet ook eigen voedselgewassen te verbouwen. Daarnaast zijn hier 
goede resultaten behaald met biologische teelt van suikerriet op kleine percelen, met gebruik 
van kleinschalige irrigatie. (Sustain 2) 
* Verder moet de verwerking van deze landbouwproducten in de ontwikkelingslanden zelf 
worden gestimuleerd, via het afschaffen van tariefescalatie op bewerkte landbouwproducten die 
door de Noordelijke landen worden toegepast om de eigen industrie te beschermen.  
* Ook moeten de exportsubsidies en de inkomenstoeslagen van de EU (en de VS), 
exportkredieten en oneigenlijke noodhulp worden afgeschaft. Om het milieu en de 
voedselzekerheid te beschermen in ontwikkelingslanden zouden Noordelijke landen 
onbewerkte landbouwproducten moeten weren wanneer deze niet voldoen aan verhoogde 
normen voor milieu (inclusief uitputting van bodem en water, verlies van natuurgebieden), 
arbeidsomstandigheden, behoud van voedselzekerheid, en een eerlijke prijs opleveren voor de 
producenten. 
* De concentratie van multinationals in de aanvoer, handel en verwerking in de voedselketen 
moet een halt toe worden geroepen, via nationale en internationale mededingingsorganisaties. 
Hierdoor wordt hun invloed op de prijsvorming ten opzichte van de boer en de consument 
verminderd. Er is ook een veel grotere bewustwording nodig bij consumenten, over onzichtbare 
multinationals in deze voedselketen als Cargill. Uiteindelijk moeten alle multinationals voldoen 
aan de normen van het genoemde uitgebreide Fairtrade-principe. 
* De macht van multinationals kan alleen in de juiste richting worden bewogen via bindende 
regelgeving via nationale en internationale (VN) verdragen, vrijwillige afspraken via 
convenanten, public-private partnerships werken niet voldoende. Deze bindende regelgeving 
met sanctiemogelijkheid moet gelden op gebied van arbeidsomstandigheden, milieu- en 
natuurbehoud, dierenwelzijn en bescherming van voedselveiligheid en voedselzekerheid, en 
deze verdragen moeten gelden boven WTO-verdragen. (zie ook 5. bij de WTO) 
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Dit betekent ook dat de boeren die aan deze eisen voldoen, een kostendekkende prijs kunnen 
krijgen, wat mogelijk wordt via eerder genoemde productiebeheersing. De zojuist genoemde 
eisen gaan ook gelden voor bilaterale hulp en hulp via Wereldbank en IMF. Hierdoor worden 
problemen als in Vietnam bij de aanleg van koffieplantages voorkomen. 
* Natuurlijk is binnen veel ontwikkelingslanden nog geen sprake van een democratisch gekozen 
overheid, daarbij hebben veel landen nog te maken met corruptie. Hierbij zijn echter ook vaak 
westerse (investerende) bedrijven betrokken die in ruil voor betaling aan machthebbers een 
voor hen voordelige behandeling, gebrekkige wetgeving en weinig belasting kunnen 
verwachten. 
Zie ook de aanbevelingen bij het GLB over bindende EU- en nationale wetgeving ten aanzien 
van verwerkende industrie en detailhandel. 
 
5. Een aanpassing van het landbouw- en handelsbeleid binnen EU en WTO 
 
Conclusies ten aanzien van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de EU 
* Op dit moment wordt er een behoorlijk groot bedrag uitgegeven via het GLB, dat komt omdat 
enerzijds exportsubsidies betaald worden, en anderzijds inkomenstoeslagen. Beide werken nog 
steeds overproductie in de hand, die schadelijk is voor ontwikkelingslanden.  
* Aan de andere kant laat de EU op grond van afspraken met de VS, tariefvrij (genetisch 
gemanipuleerd) veevoer toe, zoals graanvervangers  als maïsgluten, en eitwit- en oliehoudende 
gewassen als soja(schroot), uit voornamelijk de VS en Zuid-Amerika. Intensieve veehouderij 
die gebruikt maakt van dit goedkoop veevoer, wordt hierbij bevoordeeld boven extensieve 
rundveehouderij die juist benadeeld werd door lage prijzen als gevolg van liberalisering en 
concurrentie vanuit andere landen.  
* Alleen voor suiker en zuivel is er nog een redelijk goed werkend 
productiebeheersingssysteem, er is echter een risico dat dit onder invloed van de WTO moet 
worden opgeheven.  
* Boeren krijgen van oudsher en zeker door de huidige (voorgestelde) maatregelen geen 
kostendekkende prijs waarmee ze maatschappelijk verantwoord kunnen produceren. Hierbij 
speelt een niet geharmoniseerde en een te laag niveau van EU-wetgeving op gebied van milieu, 
voedselveiligheid en dierenwelzijn ook een rol. Daarbij zijn milieukosten nog verre van 
geïnternaliseerd in de kostprijs.  
* Er treedt ook oneerlijke concurrentie op tussen boeren binnen lidstaten, omdat detailhandel en 
verwerkende industrie de producten daar kunnen kopen binnen de EU waar de kosten het laagst 
zijn, wat vaak inhoudt dat daar de milieueisen of dierenwelzijnseisen ook het laagste zijn. 
Landen als Nederland leggen zwaardere normen op aan haar boeren, dan aan haar detailhandel 
en verwerkende industrie, waardoor deze oneerlijke concurrentie in stand gehouden wordt.  
* De liberalisering binnen de EU en de NAFTA heeft daarbij tot een enorme teruggang in 
aantal boeren geleid, een proces dat zich via een ondoordachte EU-uitbreiding, de WTO en de 
FTAA (Amerikaans vrijhandelsverdrag) op nog veel drastischere wijze zal voortzetten. Vooral 
in landen met toch al een hoge werkloosheid (zoals Polen met 18 %) zal dit tot enorme sociale 
problemen leiden. Ook zal de verwachte schaalvergroting zeer nadelige gevolgen hebben voor 
natuur, landschap en milieu.  
 
Aanbevelingen: 
* Eerste uitgangspunt moet zijn dat de liberalisering van de handel in landbouwproducten geen 
natuurverschijnsel is waar we niet onderuit kunnen, maar een menselijke beslissing die we met 
rationele argumenten kunnen terugdraaien indien we dit wensen. 
* Als men de exportgerichtheid binnen de EU op zou geven, de liberalisering zou stoppen en 
terugdraaien, en zich vooral zou richten op de voorziening van voedsel voor de eigen burgers, 
zou het EU-budget duidelijk kunnen dalen waarbij wel aan alle maatschappelijke eisen zou 
kunnen worden voldaan. Dit is goed mogelijk omdat de EU nu niet zelfvoorzienend is door de 
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grote hoeveelheden veevoer die zonder importheffingen worden ingevoerd. Deze 
importheffingen op veevoer moeten weer worden ingevoerd. Hiermee wordt ook voorkomen 
dat zoals nu, nagenoeg alle dierlijke producten (behalve biologisch voedsel) die afkomstig zijn 
van dit veevoer, genetisch gemanipuleerde bestanddelen kunnen verwachten. 
Ook is het noodzakelijk dat de exportsubsidies worden afgeschaft, en ook de verlaging van de 
importheffingen en prijsondersteuning voor met name graan en rundvlees, wordt teruggedraaid. 
Uitgangspunt wordt dus weer een kostendekkende prijs voor een kwalitatief goed product van 
de boer, waarbij hij wel zal moeten voldoen aan strengere milieu-, voedselveiligheids- en 
dierenwelzijnseisen. Hierdoor kunnen de hectaretoeslagen en dierpremies vervallen, deze 
worden nu namelijk nog misbruikt als verkapt dumpingsinstrument, en kosten veel geld. Door 
de invoering van een productiebeheersingssysteem afgestemd op de consumptie van de EU, zal 
hierbij ook worden voorkomen dat er veel geld nodig is prijsondersteuning. Dit systeem moet 
gaan gelden voor alle grondgebonden landbouwproducten, maar onderzocht moet worden of 
ook tuinbouw- en intensieve veehouderijproducten binnen dit systeem kunnen worden 
geïntegreerd. Dit alles betekent een drastische aanpassing die niet in lijn ligt met de huidige 
mid-termreview van Fischler. Deze heeft namelijk de liberalisering binnen de WTO als 
uitgangspunt genomen. 
* Wel zal er geld nodig zijn voor extra milieu- , platteland- en natuurinspanningen via groene 
diensten, die boven een aangescherpt en geharmoniseerd eisenpakket worden verricht. Ook zal 
de steun aan kleine boeren en minder ontwikkelde gebieden moeten worden gewaarborgd, 
waaronder boeren in nieuwe EU-lidstaten. Ook moet er gewaakt worden dat er teveel steun gaat 
naar grote boeren, via een maximum per werkzame boer of arbeider (op grote bedrijven).  
* Voor veel producten zou het GLB zoals dit geldt voor suiker als voorbeeld kunnen dienen, dit 
werkt nu kostenneutraal voor de EU, terwijl de boeren toch een kostendekkende prijs krijgen. 
Het recept is hoge importtarieven, productiebeheersing, en zelfs toegang van 
ontwikkelingslanden (de ACP-landen) voor een hoge prijs. Dit in tegenstelling tot bij het 
Everything But Arms-akkoord waarbij geen hoge prijs gegarandeerd wordt. (zie aanbevelingen 
WTO) 
* Om gesubsidieerde export van suiker te verminderen is het wel noodzakelijk dat er een 
verdere productiebeperking in de EU optreedt. Export via de gesubsidieerde B-quota zou dus 
afgeschaft moeten worden, dit hoeft niet eens nadelig te zijn omdat de sector zelf de heffingen 
betaald om deze exportsubsidies mogelijk te maken. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond 
heeft reeds een oplossing ontwikkeld om overproductie binnen het C-quotum te voorkomen, via 
een in te voeren rekeningcourantsysteem, waarbij overschotten of tekorten van het ene jaar 
kunnen worden doorgeschoven naar het volgende jaar.  
* Genoemde voorstellen moeten ook gaan gelden voor boeren uit toekomstige lidstaten. Deze 
zullen dezelfde steun en bescherming moeten krijgen als boeren in de huidige lidstaten. Te 
meer omdat in landen als Polen een groot deel van de bevolking in de landbouwwerkzaam is, 
bij een hoge werkloosheid. Daarbij wordt hier over het algemeen op een milieu- en 
natuurvriendelijke manier landbouw bedreven, en is het landschap door de kleinschaligheid nog 
niet zo aangetast als in veel West-Europese landen. In de beginjaren van het GLB werd hier 
namelijk alles gezet op schaalvergroting en productieverhoging, met een grote mate van 
landinrichting die desastreus was voor de natuur en het landschap. Poolse boeren zouden 
bovenop de kostendekkende prijs, vooral extra inkomsten kunnen verdienen met groene 
diensten. Het is van groot belang dat boeren ook in deze landen met vaak een hoge 
werkloosheid, kunnen blijven bestaan als ondersteuning van de lokale economieën, het 
platteland en de natuur.   
* De prijs die aan boeren betaald wordt zal door genoemde aanbevelingen zowel in de EU als in 
ontwikkelingslanden met een exportquotum naar de EU stijgen, met name door een 
internalisering van de milieukosten en verhoging van de andere maatschappelijke eisen. Door 
de verwachte prijsstijging zullen de laagste inkomensklassen gecompenseerd moeten worden 
als de kosten van hun voedselpakket zouden stijgen, bijvoorbeeld door een 
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belastinghervorming. De overheid bespaart echter weer geld omdat de negatieve gevolgen voor 
het milieu nu niet meer uit belastinggeld hoeven te worden betaald. 
Door de momenteel grote verschillen tussen de prijs die de boeren nu krijgen en de 
verkoopprijs in de winkel van dezelfde producten of van bewerkte voedingsmiddelen, is er ook 
nog wel een marge die een prijsverhoging aan de boeren mogelijk maakt, zonder dat de 
consumentenprijzen stijgen.  
* Hiervoor is het noodzakelijk dat er een einde komt aan de toenemende concentratie via fusies 
in de verwerkende industrie en (detail)handel. Ook zal er sterker moeten worden gecontroleerd 
op prijsafspraken tussen deze bedrijven, via mededingingsautoriteiten die daarnaast hogere 
sancties moeten treffen bij overtreding. 
* Binnen de EU wordt oneerlijke concurrentie tussen boeren voorkomen, door de mogelijkheid 
aan lidstaten te bieden dezelfde kwaliteitseisen te stellen aan producten die de detailhandel 
verkoopt of die de verwerkende industrie verwerkt, als de eisen die men aan de eigen boeren 
oplegt. Er zijn momenteel bijvoorbeeld verschillen tussen de lidstaten op gebied van 
bestrijdingsmiddelen. Tegelijkertijd worden de maatschappelijke eisen versneld 
geharmoniseerd op een hoger niveau binnen EU-wetgeving.  
* Deze EU-eisen kunnen dan in de plaats komen van oneerlijke kwaliteitseisen die door de 
handel en verwerkende industrie zijn opgesteld, als EUREP-GAP. Deze eisen lijken namelijk 
op een soort van ‘greenwashing’; via weinig tot nietszeggende maatregelen het imago van de 
sector proberen verbeteren, om bindende overheidswetgeving te voorkomen. Doordat 
bijvoorbeeld EUREP-GAP uitgaat van verschillende kwaliteitseisen per lidstaat wordt namelijk 
juist wel de concurrentie tussen de boeren in verschillende lidstaten bevorderd. De handel en 
industrie krijgt dan de kans om daar de producten te kopen waar de prijs het laagst is, en dus 
vaak de kwaliteit het laagst. Dit heeft geleid tot een veel te hoog percentage groente en fruit met 
een residugehalte van bestrijdingsmiddelen dat boven de wettelijke norm ligt. Hierbij wordt de 
norm door buitenlands groente en fruit vaker overtreden dan bij Nederlandse producten. 
* De huidige slecht werkende controle-instanties in (detail)handel en industrie, met beperkte 
steekproeven, en weinig tot geen sancties bij overtreding van bijvoorbeeld de residunormen van 
bestrijdingsmiddelen, worden gereorganiseerd in overheidshanden met voldoende handhavings- 
en sanctiemogelijkheden. Dit alles past perfect in deze tijd waarin er niet meer gedoogd zou 
moeten worden. Tegelijkertijd wordt hiermee voorkomen dat gezegd kan worden door de 
handel en verwerkende sector, dat de overheid niet in staat is om normen op te leggen en te 
zorgen dat ze ook nageleefd worden. In dit geval moet er dus ‘gewoon’ worden teruggekeerd 
naar meer overheid, omdat de markt zonder effectief overheidsingrijpen, niet het 
maatschappelijk belang dient van veilig (zonder te veel bestrijdingsmiddelen), 
milieuvriendelijk, sociaal acceptabel en diervriendelijk voedsel. 
* Ook de retoriek die je vaak hoort dat de consument niet meer wil betalen voor 
milieuvriendelijke voeding, moet eens beantwoord worden met strengere eisen. Een consument 
verwacht in ieder geval dat zijn voedsel in de winkel veilig is, ook al is dat afkomstig van de 
gangbare landbouw. Dit mag hij ook eisen. Het is dan niet vreemd dat hij ervan uitgaande dat 
voedsel veilig is, voor het goedkoopste voedsel kiest. Zoals zojuist beschreven is voedsel echter 
niet (altijd) veilig. Door een scherpere normstelling en handhaving door de overheid, moet de 
consument gewoon kunnen blijven kiezen voor de laagste prijs, al zal die voortaan wel hoger 
liggen om de boer een kostendekkende prijs te kunnen bieden voor producten die aan 
verhoogde maatschappelijke eisen voldoen.  
 
Conclusies ten aanzien van WTO en ontwikkelingslanden 
* Hetzelfde principe wat ik zojuist heb aanbevolen binnen de EU en nationale lidstaten, zou 
internationaal moeten gelden. Alleen is de uitgangssituatie momenteel veel problematischer, 
door een totaal achterwegend blijvende mondiale overheid. De enige instantie die deze rol zou 
kunnen vervullen de VN, wordt via hetzelfde principe van ‘greenwashing’ bewerkt door vooral 
multinationals en naïeve c.q. onwetende (zoals bijvoorbeeld Nederland) of erger nog 
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onwelwillende nationale lidstaten (zoals de VS). Hierdoor blijft bindende regelgeving op gebied 
van milieu en de voorziening van basisbehoeftes uit, evenals de mogelijkheid om sancties op te 
leggen aan overtredende bedrijven of lidstaten.  
* De WTO (lees: het mondiale op exportgerichte bedrijfsleven, gecombineerd met via lobby 
bewerkte politici uit het westen vooral EU en VS, en de elite in bepaalde ontwikkelingslanden 
(voornamelijk binnen de Cairns-landen)) heeft ondertussen vrij spel, want zij heeft deze 
sanctiemogelijkheden wel. De WTO kan met recht worden gezien als de huidige 
wereldregering, hoewel ondemocratisch (niet gekozen) en niet controleerbaar door de 
bevolking, door de vele niet publiek toegankelijke vergaderingen. Dit geldt met name voor het 
WTO-panel dat handelsgeschillen tussen lidstaten behandeld. De meeste ontwikkelingslanden 
hebben door geldgebrek geen toegang tot de voor hun essentiële vergaderingen (in 
achterkamers). Daarentegen hebben de multinationals via o.a. gesponsorde politieke partijen 
zeer veel directe invloed op de onderhandelingsresultaten.  
* De macht van de WTO heeft via het ‘chilling-effect’ ervoor gezorgd dat nationale en 
internationale overheden zeer voorzichtig zijn met nieuwe wetgeving (o.g.v. van bijvoorbeeld 
milieu, zoals het tegenhouden van niet duurzaam geproduceerd hardhout, of labelen van 
genetisch gemanipuleerde producten), omdat men bang is door andere landen voor het WTO-
panel gedaagd te worden, in verband met teveel protectie. 
* Afspraken binnen de WTO dreigen de macht van het internationale bedrijfsleven verder te 
vergroten ten opzichte van nationale overheden, lokale bedrijven en bevolking. Hierbij zijn de 
landbouwverdragen overigens vooral gunstig voor de VS en de EU, en ongunstig voor de 
overige landen, omdat dit verdrag inkomenstoeslagen aan boeren toestaat waardoor een 
concurrerende lage prijs op de wereldmarkt mogelijk wordt.  
* Naast multinationals en grootschalige landbouwbedrijven profiteren ook de consumenten in 
netto voedselimporterende landen die geen mogelijkheden hebben de eigen bevolking met 
behulp van eigen landbouw te voeden, van de huidige liberalisering binnen de WTO. 
Voorbeelden hiervan zijn de olie-exporterende landen in het Midden-Oosten en landen als 
Singapore. Ook de stedelijke bevolking in veel ontwikkelingslanden kan in bepaalde 
omstandigheden profiteren van de liberalisering, wanneer de nationale regering goedkope 
voedselprijzen (via dumping uit westerse landen tot stand gekomen) voor een meerderheid van 
hun kiezers, belangrijker vindt dan de belangen van een kostendekkende prijs voor de 
boerenbevolking. Op de lange termijn kan een land zo haar voedselzekerheid verliezen. 
* Het streven naar winstmaximalisatie van deze multinationals via het produceren en inkopen 
van landbouwproducten tegen de laagste kosten in zowel in ontwikkelde als 
ontwikkelingslanden, en verkopen (veelal dumpen met exportsubsidies of oneerlijke 
inkomenstoeslagen in ontwikkelingslanden), overheersen boven nationale wetgeving op gebied 
van milieu, arbeidsomstandigheden, voedselzekerheid en -veiligheid.  
Hoe meer normen er aan een product gesteld worden hoe duurder het product voor de 
multinationals is, van daar dat zij blij zijn dat er nu ook vanuit ontwikkelingsorganisaties veel 
kritiek komt op deze normen. Zij zijn vooral bang dat het Noorden deze normen oplegt uit 
protectieoogpunt. Het ziet er vooralsnog niet naar uit dat de WTO vergaande non-tarifaire (met 
name normen en wetgeving) zal accepteren.  
* De huidige WTO zorgt er nog steeds voor dat deze normen als protectiemiddel worden 
gezien. Deze mogen dus niet worden gebruikt om producten aan de grens te weigeren, zelfs 
voedselveiligheid is nog niet geaccepteerd zoals bleek uit de hormoonvleeskwestie. Er kan zo 
een race-to-the-bottom plaatsvinden waarbij landen met de meest gebrekkige wetgeving op 
genoemde gebieden de meeste kans hebben op investeringen of inkoop vanuit het 
multinationale bedrijfsleven.  
* Door de nieuwe onderwerpen op de WTO-agenda zoals op gebied van investeringen en 
aanbestedingen wordt  bestaande nationale wetgeving nog verder bedreigd die was bedoeld om 
de belangen van de eigen bevolking en bedrijfsleven te beschermen, tegenover de belangen van 
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het multinationale bedrijfsleven. Als nationale wetgeving deze multinationals namelijk 
belemmerd in het maken van winst, kunnen deze een klacht indienen bij de WTO. 
* Volgens Berthelot (2002, p.9): ‘Het AoA is beraamd door de twee medeplichtigen (EU en 
VS) om hun specifieke bekwaamheden op gebied van eeuwigdurende dumping voor te zetten, 
waarbij via subsidies zelfs importen worden voorkomen, met als doel de voorwaarden stevig 
vast te leggen om in de toekomst de agri-food handel te domineren.’ Op retoriek van de EU-
commissie dat de EU open staat voor verder liberalisering op alle gebieden, maar dat 
hervorming van de wereldmarkt een kwestie van geven en nemen is voor iedereen antwoordde 
Berthelot: ‘In de jungle die de agri-food wereldmarkt is geworden door de AoA, nemen de 
meeste landen niets maar geven hun eigen nationale markt af, die gereserveerd had moeten zijn 
voor hun eigen boeren en voedselindustrie.’  
 
Aanbevelingen: 
* Het Agreement on Agriculture binnen de WTO zou op de volgende manier moeten worden 
aangepast: 
- versneld afschaffen van exportsubsidies, exportkredieten en oneigenlijke voedselhulp (in 

2005 moeten deze zijn afgeschaft); 
- invoering van het begrip voedselsoevereiniteit: elk land of handelsblok mag zijn markt via 

importtarieven en kwaliteitseisen beschermen tegen importen die hun eigen 
voedselvoorziening door eigen boeren in gevaar brengt, of die niet aan de maatschappelijke 
eisen (voedselveiligheid, sociaal, milieu, dierenwelzijn) voldoen. Voor ontwikkelingslanden 
zou dit ook betekenen dat op lokaal niveau de hulpbronnen (als recht op land en water) 
beschermd mogen worden voor eigen voedselproductie. (Einarsson, 2000, p.29).  
(Hoe groot deze eigen markt is, lokaal, regionaal, nationaal of continentaal hangt af van het 
product en de fysieke en economische omstandigheden.) Volgens Einarsson (2000, p.29) 
zou de aanname van deze aanbeveling betekenen dat het hele principe van het AoA onderuit 
gehaald zou worden, want dit is juist het recht te mogen exporteren. 

- producten mogen ook geweigerd worden als het productieproces niet acceptabel is op het 
gebied van genoemde kwaliteitseisen, dus niet alleen als het product zelf hieraan niet 
voldoet; 

- hiervoor moet ook labeling van producten met keurmerken op weg naar hogere bindende 
eisen worden geaccepteerd; 

- afschaffing van inkomenstoeslagen die momenteel als verkapte exportsubsidies worden 
gebruikt, wel toestaan van betalingen voor extra groene diensten in verband met 
multifunctionaliteit; 

- non-tarifaire handelsbelemmeringen worden zoals gezegd weer toegestaan zoals import- en 
exportquota, en genoemde kwaliteitseisen;  

- binnen of buiten de WTO wordt een productiebeheersingssysteem per product opgezet voor 
alle grondgebonden landbouwproducten, vergelijkbaar met het OPEC-systeem; 

- grote voedselproducenten mogen maximaal 20% meer produceren dan hun eigen 
voedselbehoefte, hierdoor kunnen landen die nu nog onder vuur liggen van Noordelijke 
concurrentie hun nationale voedselvoorziening herorganiseren; (Sharma, 2001) Dit zou 
moeten dalen naar 5%, dit laatste is nodig om de eigen voedselzekerheid te beschermen 
tegen eventuele misoogsten. Tevens dient de voedselproductie voor landen die onvoldoende 
landbouwgrond ter beschikking hebben, zoveel mogelijk in de regio plaats te vinden. Dus in 
principe dient bijvoorbeeld Zuidoost-Azië zorg te dragen voor de productie voor de gehele 
regio. De exportgerichte benadering in de Westerse landen, dient dus verlaten te worden. 

- prijsondersteuning en importheffingen worden hersteld op het niveau dat de eigen boeren 
een kostendekkende prijs kunnen verdienen, met in achtneming van genoemde eisen; 

- WTO-verdragen zijn ondergeschikt aan andere internationale verdragen en afspraken op 
gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en mondiale armoedebestrijding; 
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- uitbreiding van de verplichting tot transparantie van de WTO-lidstaten maar ook van de 
multinationals, zodat duidelijk wordt of ze zich schuldig maken aan exportdumping bij het 
openen van nieuwe markten of om kleine concurrenten weg te drukken. (Einarsson, 2000, 
p.39) 

- afschaffing van de verplichting om als land een minimum hoeveelheid per agrarisch product 
toe te laten uit andere landen. (Einarsson, 2000, p.39) 

Volgens Einarsson (2000, p.37) heeft de EU de sleutel tot de AoA in eigen handen. Ze kan 
kiezen om haar exportsubsidies (en de inkomenstoeslagen GG) af te schaffen en inzetten op 
bescherming van haar landbouw. Ze zou op dit moment vrijwel zelfvoorzienend kunnen zijn als 
ze zou stoppen met het importeren van veevoer, en tegelijkertijd exporteren van graan en 
dierlijke producten. Ze heeft dus niet dezelfde exportoriëntatie als de VS. Hiermee zijn er grote 
mogelijkheden om gezamenlijk met de ontwikkelingslanden op te trekken. De aanpassing van 
het AoA moet er volgens hem weer voor zorgen dat handel weer voordelig is voor beide landen 
omdat ze de vrijheid hebben pas dan te handelen. Dat is nu zeker niet het geval omdat 
exporteurs het recht hebben markten open te breken. De WTO wordt in deze aangepaste situatie 
een controle-instantie die vooral controleert of er niet oneigenlijk gedumpt wordt, en of het 
niet-discriminatie beginsel goed wordt toegepast (p.40-41). 
Deze maatregelen moeten lokalisering in plaats van globalisering bevorderen, door niet meer te 
subsidiëren om een bepaalde plaats op de wereldmarkt te veroveren en/of te behouden. 
Hiervoor moet er ook geïnvesteerd worden in regionale handel en infrastructuur voor lokale 
verwerking en verkoop. (FOE Europe, 2002) 
* Bepaalde ontwikkelingslanden als de ACP-landen en Minst Ontwikkelde Landen (MOL’s) 
worden geholpen via toegang tot de EU voor een vastgesteld exportquotum. Dit geldt alleen 
voor tropische (voedsel)producten als suiker (omdat bepaalde ACP-landen hier al van 
afhankelijk zijn), bananen, koffie, rijst en thee, onder voorwaarde dat deze producten de eigen 
voedselzekerheid niet in gevaar brengen, en geteeld zijn via milieuverantwoorde en sociaal 
acceptabele methoden, en dat boeren een kostendekkende prijs krijgen. Producten als bloemen 
en snijbonen die per vliegtuig worden aangevoerd en die ook hier geteeld kunnen worden, 
vallen niet onder deze tropische producten en worden geweerd. 
Het Fairtrade-principe met inbegrip van dezelfde milieu- en dierenwelzijnseisen als die aan de 
boeren in de EU worden opgelegd, gaat dus gelden voor alle tropische exportproducten. Hierbij 
mag de teelt van exportgewassen ook niet ten koste gaan van natuurgebieden. Producten die 
niet voldoen aan deze eisen worden geweigerd in de EU.  
* De nadruk bij import uit ontwikkelingslanden moet liggen op gebied van bewerkte producten 
omdat hiermee de meeste toegevoegde waarde en arbeidsplaatsen te genereren zijn. De door de 
WTO verhoogde tariefescalatie op bewerkte producten inclusief textiel moet dus worden 
afgeschaft. 
* De export van veevoer uit de VS en ontwikkelingslanden wordt ontmoedigd, door het 
afschaffen van de afspraak binnen de WTO dat er geen invoerheffingen op olie- en 
eiwithoudende zaden en graanvervangers, mogen worden geheven door de EU. Door deze 
maatregelen zal de EU deze gewassen meer zelf gaan telen, dat kan ook omdat de 
exportgerichtheid van granen zal verdwijnen door het afschaffen van de exportsubsidies en de 
invoering van genoemde quotering.  
* Het totaal quotum voor suiker uit genoemde ontwikkelingslanden zal verhoogd moeten 
worden. Dit gaat ten koste van een afbouw van het B-, C-quotum en een deel van het A-quotum 
in de EU. Door deze toegang tot de EU tegen kostendekkende prijzen, kan het Everything  But 
Arms voorstel verdwijnen of worden aangepast. Binnen het Cotonou-verdrag verdwijnt de 
afspraak dat  de EU ook tariefvrije toegang zal krijgen tot deze landen, in ruil voor hun toegang 
tot de EU. 
* Door de hogere prijs voor het veevoer zal de prijs van dierlijke producten waarschijnlijk 
stijgen, voor wat betreft vlees hoeft dit niet meteen bezwaarlijk te zijn, omdat we via onze 
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huidige vleesconsumptie een veel te hoog beslag leggen op grondgebieden in 
ontwikkelingslanden via het veevoer. 
* Verder wordt het TRIPs-verdrag afgeschaft of zo aangepast dat (inheemse) gemeenschappen 
met achteruitwerkende werking de revenuen krijgen voor de nuttige planten op gebied van 
voedselvoorziening en gezondheidszorg, die zij geleverd hebben aan westerse bedrijven. Deze 
bedrijven hebben hier al jaren veel aan verdiend via het patentrecht op levende organismen. 
Het moet weer mogelijk worden dat boeren hun eigen zaden vermeerderen en opslaan voor de 
volgende teelt.  
* Er moet een beoordeling komen van de invloed van de huidige WTO-regels op ontwikkeling, 
democratie, ecologische duurzaamheid, gezondheid, mensenrechten, arbeidsrechten en het 
leven van vrouwen en kinderen. Het resultaat van deze beoordeling moet gebruikt worden om 
een eerlijk en duurzaam handelssysteem te ontwerpen dat iedereen ten goede komt. 
(Milieudefensie en FOEE, 2001) 
* De WTO moet democratischer en transparanter worden. De Tweede Kamer en het Europees 
Parlement dienen meer invloed te krijgen op het standpunt van de EU. Ontwikkelingslanden 
moeten financieel ondersteunt worden om net als de ontwikkelde landen toegang te krijgen tot 
alle vergaderingen. Het panel dat over conflicten tussen leden beslist dient democratisch 
gekozen te worden, ook ontwikkelingslanden dienen in dit panel vertegenwoordigd te zijn. 
NGO’s en andere belangstellenden krijgen publieke toegang tot deze panel-vergaderingen.  
* Tenslotte moet de invoering of handhaving van een international verbod op de sponsoring van 
politieke partijen door het bedrijfsleven, Amerikaanse toestanden voorkomen waarbij het 
bedrijfsleven een te grote invloed heeft op de politiek. 
 
6. Toepassing van deze conclusies op andere producten en diensten 
De in deze scriptie geschetste problematiek begon zeer breed, en versmalde zich gaande weg 
naar de productie en handel van agrarische producten. Dus de in het begin van de scriptie 
gehandelde visies op economische ontwikkeling, de schuldenproblematiek, het beleid van 
Wereldbank en IMF, het exportgerichte ontwikkelingsmodel en de macht van multinationals, 
zijn naar mijn mening toepasbaar op elk ander product of dienst. Natuurlijk is de verwantschap 
het grootst tussen landbouw en andere producten uit de primaire sector zoals bosbouw, 
mijnbouw en olie- en gaswinning. 
Maar de race-to-the-bottom waar multinationals in het algemeen naar streven, geldt zowel voor 
producten in de primaire sector als voor de industrie en dienstensector. Waar in de landbouw 
sprake is van vooral eisen op milieu, dierenwelzijn, voedselveiligheid en -zekerheid, kan in 
andere sectoren vooral worden gesproken over gebrekkige eisen op gebied van 
arbeidsomstandigheden (zie Hoofdstuk 3). Daarbij hebben ook andere sectoren te maken met de 
voorziening van basisbehoeftes (bijvoorbeeld water, onderwijs, gezondheidszorg, energie), die 
in de knel kan komen door een op export, concurrentie, privatisering en liberalisering gerichte 
ontwikkeling. Ook in deze sectoren zien we een vaak gedwongen terugtredende nationale 
overheid, die ruim baan maakt voor het multinationale bedrijfsleven.  
Waar landbouw te vooral te maken heeft met het Agreement on Agriculture en het TRIPs-
verdrag, zijn er nieuwe verdragen in de maak voor diensten (GATS) en is de handel in 
industriële producten ook al geregeld via WTO-verdragen. Alle sectoren inclusief de landbouw 
dreigen daarbij te maken te krijgen met eventuele nieuwe verdragen binnen de WTO 
(einddatum 2005) die de investeringen van multinationals in de WTO-lidstaten nog verder gaan 
beschermen tegenover de nationale wetgeving die de eigen bevolking, nationale bedrijven en 
natuur en milieu wil beschermen. Ditzelfde geldt voor eventuele nieuwe verdragen over 
aanbestedingen.  
Het komt eigenlijk iedere keer weer op hetzelfde neer; wordt het profit of ook nog people and 
planet. En krijgt de overheid vooral in het Noorden de rol terug als bewaker voor het 
internationale maatschappelijke belang, die alleen zij kan vervullen. Zo lang er in het Zuiden in 
veel landen nog geen sprake is van democratisch gekozen overheden die de belangen van alle 
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bevolkingsgroepen kunnen en willen behartigen, zou daar veel meer heil te verwachten zijn van 
meer autonomie in de regio. Hieraan kan bindende regelgeving aan landen en het internationale 
bedrijfsleven ook een substantiële bijdrage leveren. Het is in die landen vooral ook zaak dat 
door kwijtschelding van schulden, de invloed van Wereldbank en IMF drastisch wordt 
ingeperkt. Verder moet er met Noordelijke steun (of beter gezegd gedoogbeleid) worden 
gewerkt aan de opbouw van lokale en regionale economieën, in eerste instantie gebaseerd op 
(de verwerking) van de eigen landbouwproducten. Hierbij is een toegang van de lokale 
bevolking tot de lokale hulpbronnen essentieel. Het alleen toelaten in het Noorden van via het 
(met milieu- en arbeidsomstandigheden-eisen aangevulde) Fairtrade principe geproduceerde 
producten is daarbij ook een voorwaarde. 
 
7. Aanbevelingen voor nader onderzoek 
Er zou berekend moeten worden wat de gevolgen van de door mij genoemde voorstellen op 
gebied van Europees Landbouwbeleid zijn, voor het EU-budget voor landbouw. Naar 
verwachting kunnen deze scherp dalen, de vraag is met hoeveel precies. 
Het debat tussen enerzijds basisdemocratie op lokaal niveau uit het anarchisme, en een sterke 
democratische centrale overheid die eisen kan stellen aan het bedrijfsleven uit het socialisme, 
kan nog wel verder worden gevoed door nader onderzoek. 
Er moet vooral nog meer onderzoek komen naar de invloed van multinationals op het beleid 
van Wereldbank, IMF, WTO, EU, NAFTA, FTAA, nationale overheden en nu ook de VN. 
Zodat de politiek die rechtstreeks of indirect controle heeft op deze gouvermentele instellingen, 
de juiste beslissingen kan nemen. Alleen op die manier kunnen de burgers nog enige invloed 
uitoefenen op genoemde instellingen.  
Daarbij moet de economische schade voor milieu op gebied van vervuiling, maar vooral ook 
uitputting, nog veel beter in kaart worden gebracht. Via het vak Milieueconomie heb ik geleerd 
dat er perfecte berekeningswijzen zijn om aan te tonen dat we ook economisch gezien op een 
heilloze weg bezig zijn (zie Perman et al., 1999).  
Een sociaal-wetenschappelijke of sociaal-psychologische studie naar de redenen dat de 
beschikbare informatie over de negatieve effecten van de huidige liberalisering, niet terecht 
komt bij goedwillende (laten we ze voorlopig het voordeel van de twijfel geven) sociaal- en 
christen-democratische politici, of waarom deze politici niets doen met deze informatie, lijkt me 
zeer essentieel.  
Tenslotte mag het debat tussen verschillende culturen en religies over wat nu ‘vooruitgang’ is 
en wat nu de echte menselijke behoeftes zijn, wel weer eens gevoerd worden, (nadat hier nader 
onderzoek na gedaan is). 
 
Ik heb met deze scriptie een overzicht willen geven van de verschillende visies, drijvende 
krachten, belangen van actoren, en gevolgen van liberalisering van de handel in 
landbouwproducten, en tevens aanbevelingen ter verbetering gedaan. Visies zijn echter moeilijk 
te veranderen, het enige dat hierbij helpt is bewustwording door meer informatie. Ik hoop dat 
mijn scriptie door wat extra informatie, de aanpak van de liberalisering en van de bedrijven die 
aan de touwtjes trekken in deze wereld, een klein beetje dichterbij heeft gebracht. 
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Bijlagen  
 
Bijlage 1  Artikel ‘Ecologische Schuld’ volgens FOE Equador (uit Green Pepper, 2001) 
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Bijlage 2  Lijst van ACP-, LDC en HIPC-landen (uit Sustain 2, 2000) 
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Bijlage 3  De effecten van SAP’s: cases India, de Filippijnen en Papua Nieuw Guinea 
 
1. De case India (Vandana Shiva in Kodewes-bulletin 1994, p.32-35)  
In de jaren ’60 werden er in de landbouwsector van India geen schulden gemaakt. In 1965 
werd echter mondiaal de Groene Revolutie gelanceerd. In India en andere delen van Azië 
werd ze gelanceerd door middel van door de Wereldbank opgelegde voorwaarden. In het 
begin van jaren ’60 waren de westerse multinationals klaar voor de export van een zeer 
chemisch en kapitaalintensief landbouwpakket. De chemische industrie, de zaadindustrie en 
de banken zochten een afzetmarkt voor dit pakket. India dat in 1965 een droogte kende kon 
alleen onder voorwaarde van een hervorming van haar landbouwbeleid, een devaluatie van 
haar munt en het toepassen van het pakket van de ‘Groene Revolutie’, voedselhulp van de VS 
krijgen. 
In de westerse literatuur is bekend dat juist door deze Groen Revolutie onder invloed van 
onder andere de Wereldbank, grote hongersnoden werden voorkomen. De gevolgen waren 
echter dat hoewel de export van landbouwproducten steeg, er ook een grote schuldenlast werd 
opgebouwd om alle inputs (zaden, bestrijdingsmiddelen, tractoren en kunstmest) te kunnen 
betalen. Ook de centrale overheid die dit proces coördineerde kostte veel meer geld. 
Het gevolg was ook dat nieuwe gewassen als suikerriet veel meer water nodig hadden dan de 
traditionele gierst. In Marahash zelfs twee keer zoveel dan de jaarlijkse neerslag. Dit zorgde 
binnen enkele jaren voor grote watertekorten. Veel boeren raakten hun land kwijt aan banken 
of grootgrondbezitters, omdat de opbrengsten soms wel drie keer zo laag waren als de kosten. 
Men kan dan haar leningen niet meer terug betalen die men juist is aangegaan om deze inputs 
te kunnen betalen. Ook was er veel minder werk beschikbaar voor landarbeiders. Zowel 
boeren als landarbeiders komen zo terecht in de sloppenwijken van de grote steden.  
Shiva vergelijkt deze problemen met de problemen van boeren in het westen die ook vaak 
onder grote schuldenlast gebukt gaan, wat soms tot zelfmoorden leidt. Dit laatste gebeurt 
eerder in het westen omdat individuele boeren zich hier zelf de schuld van geven, in landen 
als India ontstaan er veel eerder grootschalige boerenprotesten (bijvoorbeeld tegen de GATT, 
nu WTO) omdat men weet dat niet de boeren de schuld hebben maar het systeem dat hen 
uitbuit. 
De Wereldbank blijft maar geld uitlenen aan ontwikkelingslanden omdat zij de overheid kan 
blijven dwingen de schulden terug te betalen, want een land kan niet failliet gaan. De 
overheid kan de noodzakelijke deviezen genereren via belasting op landbouw, water of 
onderwijs. 
‘De opheffing van de schuldenlast is de enige morele oplossing voor deze erg onethische 
economische orde die hele samenlevingen ontwricht en uitroeit.’ 
In 1991 bedroeg de Indische schuldenlast 71 miljard dollar. Dat was de aanleiding om 
structurele aanpassingsprogramma’s op te leggen. De Wereldbank schreef onder andere voor 
dat boeren verplicht moesten worden zaden aan te kopen. Boerenorganisaties moesten 
verhinderd worden aan boeren te tonen hoe ze hun eigen zaden konden voortbrengen. Naast 
de commerciële zaden moest men bijbehorende pesticiden aankopen en modern 
irrigatiesysteem aanleggen. Op deze manier werd de zaadmarkt van India opengebroken voor 
multinationale ondernemingen als Cargill. Het TRIPs-verdrag binnen de WTO (zie hoofdstuk 
6), zorgde ervoor dat boeren voortaan voor de patenten op deze zaden moesten betalen. Het 
betrof vaak zaden die deze multinationals de boeren eerst ontnomen hebben. Deze 
patentrechten zorgden weer voor een verder stijging van de schuldenlast van India. Dit geldt 
ook voor ‘biopesticides’ van de traditionele Neemboom. Van deze boom werden de bladeren 
en zaden gebruikt in de landbouw en de traditionele geneeskunde. Door patentering van 
multinationals, en daaropvolgende prijsstijging hebben vele Indiërs hier geen toegang meer 
toe. Dat geldt niet voor consumenten in de VS. ‘Dat is de dollarisatie van onze economie. Of 
het nu om grondstoffen, verwerkte producten of landbouwproducten gaat, ze zijn alleen 
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beschikbaar voor hen die de deel uitmaken van de internationale dollareconomie. Voor alle 
anderen raken die zaken buiten bereik.’ 
Duurzaam landbouwsysteem waarin traditionele voedselgewassen geteeld werden, 
produceerden echter niet minder voedsel maar méér. Ze leverden ook meer inkomen op. Ze 
zijn enkel inferieur omdat ze minder te controleren zijn door gecentraliseerde markten. Ze zijn 
te divers om in wereldwijde handelssystemen te passen. Gevolg van de afbraak van deze 
duurzame productiewijze was dat de gewassen, die geproduceerd worden als voedsel en niet 
voor export, tot marginale gewassen worden gebombardeerd.  
De landbouwproductie in Punjab bestond voor 80 procent uit gierst. ‘In de termen van de 
‘Groene Revolutie’ werd het een onbelangrijk, minderwaardig gewas, enkel omdat er op de 
beurs van Chicago niet op geboden werd. En je kan het niet verkopen of erop speculeren op 
de termijnmarkt. En dat is ook de reden waarom het mensen redt. Op die manier waren 
mensen in staat zichzelf en hun landbouwsysteem te redden.’ 
Het systeem waarbij lokale boeren tijdens de Britse kolonisatie van eigenaar landarbeider 
werden, wordt nu nog steeds herhaald. ‘Dit systeem van ‘bounded labour’ – een term die vaak 
valt als het over India gaat – maakt deel uit van deze gemanipuleerde handelsverhoudingen. 
Mensen worden in een situatie van afhankelijkheid gedwongen; de Derde Wereld wordt in 
een toestand van afhankelijkheid, slavernij, geduwd.’ ‘De opheffing van de schuldenlast moet 
daarom centraal staan in onze acties voor de afschaffing van deze slavernij van het einde van 
de twintigste eeuw.’ 
 
2. Case de Filippijnen over de relatie tussen SAP’s en de WTO-toetreding 
In de Filippijnen hebben dalende wereldmarktprijzen voor suiker er in 1982 voor gezorgd, dat 
op bijvoorbeeld Negros dat geheel afhankelijk is van de productie van suiker, hele dorpen 
werden getroffen door inkomstenverlies. Er ontstond wijdverspreide honger onder de boeren 
hier. Momenteel bestaat deze situatie nog steeds door de lage prijzen, en het feit dat de 
Filippijnen hun importtarieven hebben moeten verlagen als gevolg van SAP’s opgelegd door 
Wereldbank en IMF. De eigen productiekosten zijn nog steeds hoger dan de prijzen voor 
geïmporteerd suiker. Oplossingen moeten worden gezocht in een einde aan deze 
gesubsidieerde export, maar ook een verbetering van de efficiency en productiviteit  van de 
suikerteelt, of een diversificatie naar andere voedselgewassen. (Sustain 2, p.6) 
De SAP’s zorgden er ook voor dat subsidies en productiebeheersings- en 
prijsstabiliseringssystemen in de landbouw moesten worden teruggetrokken.  
Deze problemen kwamen nog eens samen met de onzekere land- en pachtrechten en 
landhervormingen in het voordeel van grootgrondbezitters, vooral de voedsellandbouw was 
hiervan het slachtoffer. Maar ook de zo gepromote exportlandbouw kreeg te maken met 
dalende wereldmarktprijzen, toenemende importbeperkingen in ontwikkelde landen, en met 
toenemende concurrentie van technologisch-efficiëntere producten en substituten voor deze 
producten. Met het oog op de WTO-onderhandelingen, verlaagde de Filippijnen hun 
importtarieven nogmaals gemiddeld met 30% in 1999, hoewel men maar 24% hoefde te 
verminderen in 2004. Dit deed men in de hoop op betere toegang tot de ontwikkelde landen. 
De ‘freetraders’in de regering hoopten op een toename van 20% in de export, 60 miljard 
pesos toename in agrarisch BNP en 500.000 nieuwe banen. Vandaar dat men ondanks 
protesten van boeren en arbeiders toestemde met toetreding tot de WTO.  
Vijf jaar later blijkt dat de Filippijnen niets gewonnen hebben maar alles verloren hebben 
onder de WTO. De WTO versterkte het effect van de SAP’s nogmaals, vooral door de extra 
gestegen importen met gedumpt maïs en tarwe uit de VS (via oneigenlijk gebruik van 
voedselhulpprogramma’s), die boeren wegconcurreerden. De productie van rijst daalde met 
24% tussen 1996 en 98 (terwijl de import nu 40% van de eigen geproduceerde hoeveelheid 
is), de productie van maïs daalde met 20% tussen 1993 en 98 (de import was 25% van de 
eigen productie). Het gebrek aan subsidies voor irrigatie en infrastructuur speelde ook een rol 
hierbij. Het resultaat was een toegenomen handelstekort op landbouw van $1 miljard in de 



 136

jaren 70 en 80, naar $7 miljard in de jaren 90) Door historische en structurele onbalans in de 
internationale handel is een derde wereld land als de Filippijnen door export van ruwe 
materialen en import van industriële producten altijd in het nadeel. Sinds 1994 echter 
importeert de Filippijnen meer agrarische producten dat het exporteerde, met dus in deze 
sector toenemende handelsbalanstekorten. (www.isgnweb.org)  (zie ook hoofdstuk 5 en 6)  
 
3. De case Papua Nieuw Guinea 
Volgens de Kasela Palu Group heeft PNG sinds kort ook te maken met 27 SAP’s die 
verbonden zijn met een lening van de Wereldbank. (PNG heeft een schuld van $8 miljard) 
Belangrijke onderdelen hiervan zijn: 
- The Customary Land Registration Act eist dat binnen twee jaar al het land moet zijn 

geregistreerd op de naam van een privé-persoon. Als dit niet gebeurt worden de 
landrechten afgenomen. Na registratie moet het land ‘ontwikkeld’ worden binnen twee 
jaar, anders wordt het afgenomen door de overheid. Wat ‘ontwikkeld’ betekent staat niet 
in de wet, maar laat zich raden. Momenteel is 97% van het land in PNG in bezit van 
inheemse volkeren en gemeenschappen, dit betekent een drastische landhervorming die 
lijnrecht tegen eeuwenlange gebruiken in gaat. 

- The Internal Security Act zal de mobiliteit tussen de twintig provincies in PNG drastisch 
beperken. Men heeft voortaan een geldig paspoort nodig, genoeg geld en een verblijfadres 
om te mogen reizen naar een andere provincie. Ook moet men voortaan toestemming 
aanvragen voor bijeenkomsten van meer dan vijf mensen. 

- IMF en de Wereldbank eisen de privatisering van publieke diensten als gezondheidszorg, 
onderwijs en andere sociale dienstverlening. 

 
Er zijn al felle protesten geweest waarbij 17 doden vielen, ook zijn er al verschillende illegale 
boskap- en mijnbouwactiviteiten begonnen door buitenlandse bedrijven. Hierbij worden 
parlementsleden omgekocht. Door de huidige grondwetgeving heeft een gemeenschap echter 
nog een boskapbedrijf van zijn land kunnen verjagen.  
Degene waar deze informatie van komt is ook al twee keer beschoten vanuit de overheid. Zij 
willen voorkomen dat hij meer mensen bewust maakt van deze problematiek. Toch is het 
moeilijk om mensen te overtuigen van de onduurzaamheid van deze projecten, omdat zij de 
mogelijkheid zien om snel geld te verdienen via deze buitenlandse bedrijven. (Roots, 2002, 
p.15) 
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Bijlage 4  Artikel van John McMurtry over de macht van multinationals (2001)  
 
 
THE FTAA AND THE WTO: THE META-PROGRAM  FOR GLOBAL CORPORATE 
RULE  (via www.bbc.guelph.org/coc/mcmurtry.html) 
by Professor John McMurtry, University of Guelph  
 
The “Free Trade Area of the Americas” (FTAA) is the latest major campaign for the 
occupation of the planet by the global corporate system. Like its predecessors, it will not 
respond to resistance, or move beyond dictation of more of  the same. This is because its 
program is structured to be life-blind.   Only the rights of non-living corporations are 
recognised. Only further extension of these corporate rights is in fact implemented - whatever 
the latest propaganda about “consulting civil society”, or the crocodile tears about “losing 
efforts” in Paris and Seattle. All the new public relations packaging means is that the 
propaganda about  “inevitable change” and “global prosperity” has failed, and so it is time to 
calm the people by agreeing with their concerns, and carry on instituting and enforcing the 
program just as before.  
The world,  however, has woken up to the global corporate coup d’état, and people are taking 
to the streets, now in Quebec City in April 2001.  Yet the corporate media will continue to 
block out the life-and-death issues at stake, focus on the salable spectacle of a large public 
confrontation, blame and trivialize the thousands of opponents who are assaulted for putting 
themselves on the line, and return to selling other images and distractions once the violence 
entertainment is over.  
Meanwhile the deepest and most systemic threat to civil and planetary life the world has ever 
faced will persist and increase. Behind the unfolding disasters of regional economies and 
planetary ecosystems melting down, the threat is driven by an underlying meta-program, in 
terms of which every decision, every policy, every regulation and implementation is 
demanded and instituted by servant governments. The meta-principles constituting this mind-
set are robotic, much like the mind-set of a fanatic cult.   But because they are presupposed by 
the corporate party and its media and political servants as the given order of the new world,  
they are never exposed as a deranged program of mind. Only fragments and partial themes are 
discerned, not the underlying structure as a dictatorial whole.   The invisible prison of this 
agenda for world rule always conforms to the following meta-principles.  
   
(1) The ultimate subject and sovereign ruler of the world is the transnational corporation, 
operating by collective prescription and enforcement through the World Trade Organization 
in concert with its prototype the NAFTA,  its European collaborator, the EU, and  such 
derivative regional instruments as the APEC,  the MAI,  the FTAA, and so on.  Together 
these constitute the hierarchical formation of the planet’s new rule by extra-parliamentary 
and  transnational fiat.  
(2) Individual transnational corporations are the moving parts of this global corporate system. 
They are non-living aggregates of dominant private stock-holders who, as individual persons, 
are made legally immune by “acts of incorporation” from any liability for corporate harms 
done to societies, to other individuals, and to the environment, as well from accumulated 
corporate debts or offences against national and international law.  This is the legal armour 
around the agents of the global corporate system which affords them with unaccountable 
impunity for whatever damage or  crime  they impose on individuals, societies or 
environments around the world.  
(3) Transnational corporations acting in concert through the WTO and its related 
supranational constructs prescribe to and are represented by financed national government 
parties which act in these matters solely on behalf of transnational corporate access to foreign 
markets and resources with no barriers.  This private corporate rule over governments 
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everywhere is evident from the general facts that no binding regulation yet protects any right 
but that of transnational corporate investors, and not one article of any already signed 
international covenant or treaty protecting human rights,  labour or the environment is binding 
on any part of any one of these unprecedentedly enforced “agreements”. Indeed,  the Kyoto 
Treaty on climate-altering gases,  the Montreal Protocol on ozone-depleting chemicals and 
emissions,  the Basel Convention on transboundary pollutants as well as the entire body of  
established international solemn agreements and covenants on human and labour rights have 
been consistently overridden by transnational corporate practices or the explicit judgements of 
WTO trade panels.  
(4) All such treaties and agreements obliging compliance with transnational corporate rights 
are proposed,  negotiated and finalised behind closed doors and wide perimeters of armed 
force, with police pepper spray, shackles, harassment or surveillance for those who publicly 
protest. All these agreements, moreover, rule out any other public participation in or appeal 
against their decrees by anyone except corporate or state representatives,  and adjudicate all 
disputes in secret before unelected authorities and tribunals, with no public or elected 
observers of these proceedings permitted, and with no record of their proceedings published 
for public view. Yet  publics across the world are obliged to pay all the costs of negotiating, 
instituting and enforcing these absolutist prescriptions to the world’s nations, and are forced 
also to pay all the fines and trade penalties imposed on their own elected governments for 
legislating democratic or environmentally protective policies which are deemed to conflict 
with this unaccountable transnational regulatory regime. This Orwellian arrangement is 
known as “investor-state dispute resolution”.  
(5) All executive authorities within individual corporate bodies are all the while bound by the 
“fiduciary duty” to maximize monetized returns to their corporate stockholders (including in 
particular themselves) as the overriding obligation of decisions and actions , thereby 
compelling them by corporate charter prescription to minimise all expenditures on protecting 
human and non-human life by worker pay, social benefits or environmental regulation. In this 
way,  it becomes a violation of legally binding corporate morality for its operations to take 
account of the life interests of employees,  surrounding communities and environments, or 
even the future life of the world ahead of shareholders’ continuous maximisation of money 
profit.  
(6) The system’s universal principle of “rationality” is, in consequence, to externalise all costs 
onto other individuals, societies and environments so that no form of human existence or 
responsibility such as “citizen” or “person” or “respecter of other life” is recognised by the 
corporate calculus or its state servants. Only self-maximising “profitable enterprises” and 
their “consumers” exist to the mindset. This form of life is then everywhere prescribed as 
“inevitable“ for all peoples, and is proclaimed by its agents to offer societies across the world 
“no alternative”.  
(7) “Consumers”,  in turn, are not co-extensive with human beings or even the majority of 
human beings. This is  because only humans with sufficient money-demand to purchase 
corporate products are recognized by this global system as possessing any right to access any 
good  - from food and water to housing, health-care and whatever else can be privatised for 
profit. What can be “privatised”, or  in reality,  corporatised  for profit, is accordingly 
assumed to include ever more of the conditions of planetary existence  without any limit. 
Genetic structures, the body’s most basic means of life,  the elements of nature,  and publicly 
funded knowledge are all now being rapidly disassembled , restructured and appropriated by 
transnational corporations for their maximum private control and profit.  
(8) Any alternative mode for production or distribution of any priceable good - socially 
owned or controlled, publicly subsidized or assisted domestically, self-sufficient or co-
operative, or declared without genetic modification or corporate additive – is made illegal 
under transnational trade regulations. If  any society or government is resistant, its economy is 
denounced through state finance and trade offices and  global mass media as “non-
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competitive”, “protectionist”,   “monopolist” or “communist”, and  attacked on the ground by 
every means available to the global corporate system, including transnational trade embargo 
and armed invasion in abrogation of international criminal law. This is the true and grave 
meaning of  “global market freedom” in the corporate system.  
(9) Consumers and investors with sufficient money-demand to exchange within the global 
market are, in fact,  the only bearers of  freedoms recognised by this system, and are 
axiomatically assumed to have no upper limit to their commodity consumption or their 
demand acquisition, even if an increasing majority of their fellow citizens or humanity have 
few or no means of existence. This is the “non-satiety” principle of neo-classical economics. 
It is also the unstated meaning of “equality of opportunity” in global market doctrine and 
practice -  the equality of money demand for those who have it, and no-one else.  
(10) There is within the global corporate system no requirement of any kind, theoretical or 
practical,  to recognize any life need of any individual (eg. nourishing food) or  society (eg.   
non-toxic air) as rightful, or as a priority, or as an issue of choice within this system, however 
massive and extreme the gap between life-deprivation and over-consumption grows. As a few 
hundred “investors” exponentially increase their money demand to more than the total income 
of the majority of the world’s population with their “investments” irreversibly stripping the 
world’s ecosystems at the same time,  no policy is even mooted by the U.N. to regulate this 
planetary  disaster . The U.N. Secretary-General, on the contrary, has instituted in 2001 a 
U.N. “Global Compact” to require all U.N. agencies to enter into “corporate partnership” with 
the world’s richest transnational corporations.  
(11) Whatever pollution, degradation, overloading, exhaustion or destruction of local or 
planetary ecosystems occurs, and however irreversibly devastating in consequences to human 
and biodiverse life these damages from corporate extractions, effluents, and commodities are, 
there is not one binding article in any transnational trade treaty or agreement (excepting intra-
European) which protects or seeks to protect any human or environmental life condition or 
good. All “scarcities” thus arising are assumed,  with no scientific evidence to substantiate the 
assumption, to be correctable by market price mechanisms alone. This is why the U.S. 
Congress refuses to comply with the Kyoto Treaty until it makes all pollution abatement 
measures conform to a system of salable pollution credits - which  have never reduced 
pollution, but which accord instituted corporate rights to pollute which can be sold as new and 
free equity, and which can be profited from at another, new  level of the global market.  
 (12) However many millions or billions of society’s or the world’s human population are 
misemployed, underemployed or starvation-waged with not enough to live on, and however 
life-destructive and chronically debilitating their hours and conditions of work are -- a 
majority of the world altogether -- there is no principle, norm or standard in neo-classical 
market theory or global market practice which recognizes or can recognize any of these 
depredations of human life as an issue or a problem. On the contrary, this life-blind paradigm 
can only compute these strippings of most of the world’s people as a new “flexibility of 
labour supply” and a multiple “opportunity to reduce the costs of labour” by exercise of new 
transnational corporate rights to produce in the lowest-cost zones of the world and sell in the 
highest-scale markets with no “barriers to trade”.  
(13) Any public or government intervention in the presupposition and implementation of any 
and all of principles (1) to (12) in any way is attacked as “an interference in the free market”. 
Any prior cultural, historical, or democratic achievement or institution limiting the 
systematically life-destructive effects of their unrestricted operation is deplored as “a 
distortion” or “impediment to market competition”, and targeted for elimination by 
transnational trade and investment instrument. This is a cumulative and always advancing line 
of demand by endless transnational regulatory “agreements”, and it moves across national 
borders and domains of life like a sustained military campaign in its relentless uniformity of  
prescriptions to target populations, and its blanket denials of the destructive effects which 
follow wherever its occupying forces usurp evolved ways of life.  
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(14 ) No autonomy of domestic market in any good or service, strategic use of any natural 
resource or necessity, protected public utility or social sector, product-safety, quality or 
licensing standard, local procurement practice or grant is consistent with the defined 
principles of this transnational market regime.  All have been and continuously are, therefore, 
slated for challenge and irreversible elimination by trade prescription or scheduled regulatory 
assimilation. This is a pattern everywhere documentable, but concealed by corporately 
financed politicians, the corporate media, and former corporate employees who negotiate the 
agreements. What remains constant through the cumulative momentum and volume of trade 
and investment decrees is that every article of  tens of thousands is constructed to guarantee 
that dominantly transnational corporations can exploit and increasingly control domestic 
economies and public sectors across the world with no curtailing limit permissible in law.  
(15) Local, national and global management of the money-demand drivewheels of this system 
is over 95% controlled by for-profit corporate financial and banking institutions which have 
covertly appropriated control over almost all government bond issues and  investor and 
consumer lines of credit from government currency creations, national bank loans and state 
statutory reserves.  With no gold or other non-paper standard remaining to control it, 
corporate bank and financial leveraging has become effectively limitless, with central bank 
interest-rate raises in the new regime applied only to decrease workers’ rising wages and 
social-sector spending. This is the always hidden underside of the system’s propelling 
domestic and transnational force, why covert financial deregulation of money-demand supply 
is the secret to its every advance, and why no deep limit can be drawn against world 
occupation by corporate financial chicanery until the creation of money demand is 
constitutionally re-appropriated by public authority as its essential basis of sovereignty and 
investment in the common interest.  
Together these underlying principles of the global market system constitute its fixed and 
largely unseen meta-structure of perception, understanding and judgement in accordance with 
which all its policy formation and enforced regulation of societies and economies across the 
world proceed. There is no principle of “the free market”, “investment”, “competition”, 
“comparative advantage”, “efficiency”, “fiscal responsibility”, “labour flexibility”, “inflation 
control”, “growth”, “sustainability”, “social welfare”, “national prosperity”, “justice”, “civil 
society participation”, “poverty reduction”, or other old or new slogan promulgated by global 
market institutions and advocates that does not conform to all of (1) through (15) in doctrine 
and effect. Whenever it is claimed otherwise, ask for the evidence from any “free trade 
agreement” on the planet. The response will always be silence, diversion to another topic, 
and, if the question is pursued publicly, surveillance by the police.  
   
However well-placed its hirelings, this mind-locked creed is corporately self-driven and self-
referential, and threatens to usurp every level of social and ecological life condition still 
existing.  Given its invasionary past and history, we should  not be surprised. Like every 
Pharaoh of the past, it will topple - the more totalitarian, the more complete the collapse. But 
remember who advocates for this regime now, for they are agents of the corporate occupation 
of all of the world’s societies and ecosystems by decreed  financial and market mechanisms 
never electorally agreed to by any people on earth.  
- - - -  
John McMurtry  PhD. is a Professor of Philosophy at the University of Guelph, and the author 
of Unequal Freedoms: The Global Market as an Ethical System (Toronto and Westport Ct: 
Garamond and Kumarian Press), 1998 and The Cancer Stage of Capitalism (London and 
Tokyo: Pluto and Springer-Verlag, 1999 and 2001). He is completing his forthcoming book, 
Value Wars, which will be published by Pluto Press in 2001.  
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Bijlage 5  Het belang van de exportlandbouw in ontwikkelingslanden voor Nederland 
 
Uit de volgende cases blijkt wat het belang van Nederland is, vooral als importeur van deze 
exportgewassen, als verstrekker van leningen en als investeerder in exportlandbouw. Ook worden wat 
extra milieugevolgen  
 
• Nederland importeert 30% van de totale mondiale palmolieproductie, waarvan 80% afkomstig is 

uit Indonesië en Maleisië. De laatste 10 jaar is de import uit Indonesië verdubbeld, wat geleid 
heeft tot wijdverspreide oerwoudvernietiging. Niet alleen voor de aanleg van plantages, maar ook 
voor de benodigde infrastructuur en kwekerijen. In 1997 en 1998 ging deze grondwinning gepaard 
met grote bosbranden. Geschat wordt dat de laatste 12 jaar, 17 miljoen hectare tropisch regenwoud 
op Kalimantan, Sulawesi en Sumatra is verdwenen, dit is ongeveer 25% van het totale areaal dat 
in 1985 nog aanwezig was in Indonesië. Nederlandse financiële instellingen zijn altijd betrokken 
geweest bij investeringen in de palmoliesector, vaak samen met Europese of Aziatische banken. 
Onder druk van Milieudefensie zijn vele banken hier in 2001 mee gestopt. (IUCN, 2002) 

• Nederland is een belangrijke producent en exporteur van bestrijdingsmiddelen, zij exporteert ook 
chemisch afval. In veel ontwikkelingslanden is de wet- en regelgeving op gebied van 
bestrijdingsmiddelen minder streng dan in geïndustrialiseerde landen. Overmatig gebruik van 
bestrijdingsmiddelen veroorzaakt ernstige problemen op gebied van milieu, volksgezondheid en 
kan ernstige bodem- en waterverontreiniging veroorzaken. (IUCN, 2002) 

• Nederland importeert momenteel 20.000 ton garnalen hoofdzakelijk afkomstig van 
garnalenkwekerijen in ontwikkelingslanden. Zij verwerkt deze en exporteert deze vervolgens 
wereldwijd. De belangrijkste producerende landen zijn China, Thailand, Indonesië, Vietnam, 
Nigeria, Kenia, Tanzania, Honduras, Equador en Brazilië. De nadelen van deze kwekerijen zijn 
verlies aan mangrovebossen en gebruik van grote hoeveelheden antibiotica en chemicaliën die 
schadelijk zijn voor de plaatselijke ecosystemen. Juist deze mangrovebossen dienen als 
kraamkamer voor vissen, waar de lokale bevolking van afhankelijk is voor hun eiwitvoorziening. 
Ook beschermen zij de kustlijn, en leveren voedsel, medicijnen, brandhout en constructiehout aan 
de plaatselijke bewoners. In Thailand is ongeveer 65.000 hectare mangrovebos verloren gegaan 
(IUCN), in Indonesië 3,5 miljoen hectare dit is 70% van het totaal (Metro, 2001). In Thailand 
worden productieve rijstvelden ook omgezet in garnalenkwekerijen. Na een beperkte periode moet 
men deze echter weer verlaten, door chemische vervuiling en verzilting. (IUCN, 2002) 

• Brazilië is mondiaal het tweede land qua sojabonenproductie, met een areaal van 13 miljoen 
hectare. De laatste 10 jaar stijgt het areaal jaarlijks met 10%. Nederland is een belangrijke afnemer 
van deze soja, om haar veestapel van 13 miljoen varkens, 4 miljoen stuks rundvee en meer dan 
100 miljoen stuks pluimvee te kunnen voeden. Nadelen zijn de kap van regenwoud om plantages 
aan te leggen en hierdoor onder andere verlies aan biodiversiteit, het gebruik van chemicaliën, 
bodemverdichting- en erosie. Ook leidt de benodigde infrastructuur en andere economische 
activiteiten rondom de teelt van sojabonen tot verder milieuverlies. De kapitaalintensieve teelt van 
sojabonen levert relatief weinig op voor kleine boeren. (IUCN, 2002) 

• Nederland is verder een belangrijke importeur van granen, plantaardige oliën, tapioca, koffie en 
thee. Op gebied van cacao is Nederland de grootste importeur ter wereld, en vervolgens ook de 
grootste exporteur van verwerkte cacaoproducten. Ook investeren Nederlandse banken en 
bedrijven mondiaal in vele sectoren als mijnbouw, energiewinning, houtkap, en thee-, koffie- en 
cacaoplantages. (IUCN, 2002) 

• Om tabak te kunnen drogen is veel hout nodig, soms wel een hectare bos voor een hectare tabak. 
Voor iedere 300 sigaretten is een boom nodig.  In landen als Brazilië, Oeganda en Zimbabwe leidt 
dit tot grootschalige kap. Als het bos te ver van de tabaksvelden komt te liggen, verplaatst de teelt 
zich richting nieuw bos. (Intermediair 1) Nederland is ook een importeur van tabak voor de shag 
en sigarettenindustrie. 
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Bijlage 6  Extra informatie bij paragraaf 6.3 het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (EU) 
 
1. Historie sinds de jaren ‘80 
 
Nadat de voedselzekerheid en de redelijke prijzen voor consumenten verzekerd waren domineerde 
vooral het belang dat de inkomenspositie van producenten verzekerd moest worden de discussies over 
het landbouwbeleid. De rechtvaardiging hiervoor was dat zonder landbouwbeleid de inkomenspositie 
van landbouwers onaanvaardbaar achterbleef bij andere groepen in de samenleving. Om het inkomen 
te ondersteunen zijn er twee mogelijkheden: 
- het direct betalen van een inkomenstoeslag; 
- het via allerlei maatregelen beïnvloeden van het prijspeil van landbouwproducten, vooral door 

invoerheffingen en exportsubsidies, waardoor het verschil tussen wereldmarktprijs en interne EU-
prijs werd overbrugd. 

 
In de jaren 80 stegen de kosten van deze maatregelen echter explosief, waardoor productiebeperkende 
maatregelen noodzakelijk waren. Bij zuivel werd in 1984 de superheffing ingevoerd, waarbij 
uitgaande van een referentiejaar de EU-lidstaten en van daaruit de boerenbedrijven een melkquotum 
kregen opgelegd. Als men boven dit quotum produceerde kreeg men een zeer grote heffing over deze 
extra productie. Voor suiker bestaat er al sinds 1968 een quotastelsel overigens. 
Doordat de prijzen op de wereldmarkt in de jaren tachtig historische dieptepunten bereikten, en men 
politiek gezien niet tot verlagingen van de EU-prijzen kon komen, bleven de uitgaven echter stijgen. 
In 1988 besloot men over te gaan op een landbouwrichtsnoer, waardoor er een maximum gesteld werd 
aan de totale EU-landbouwuitgaven. 
 
MacSharry-hervormingen 
In 1992 vonden de hervormingen onder leiding van commissaris MacSharry plaats, die mede 
plaatsvonden om meer in de pas te kunnen lopen met de GATT-akkoorden, die men mede mogelijk 
probeerde te maken hiermee. Dit had tot gevolg dat de prijsondersteuning voor granen werd vervangen 
door hectaretoeslagen, aangevuld met een verplichte braaklegging van in principe 15% van het 
graanareaal. Voor rundvlees werd een prijsverlaging met compensatie in de vorm van dierpremies 
overeengekomen. Het beleid voor suiker en zuivel bleef toen echter ongewijzigd. 
 
Agenda 2000 
In Berlijn in maart 1999 bereikte de EU overeenstemming over Agenda 2000. Dit was een aanpassing 
van het beleid vooral met het oog op de toekomstige EU-uitbreiding en de voortgaande 
handelsliberalisering via de WTO. Ook de grotere aandacht voor milieu, landschap en 
voedselveiligheid, en de behoefte het budget niet veel verder te laten oplopen, noopten tot deze 
hervormingen. Het doel is bij te dragen aan een multifunctionele, duurzame en concurrerende 
landbouwsector, de tevens de toekomst van kwetsbaardere plattelandsgebieden veilig kan stellen. De 
Europese Commissie (Europese Gemeenschappen, 2000) benadrukt dat de Unie moet worden 
gemoderniseerd en versterkt en heeft daartoe voorstellen ingediend op drie cruciale gebieden: 
1. Aanpassing van het Europese landbouwmodel; 
2. De verschillen in welvaart en economische vooruitzichten tussen de verschillende regio’s 

verkleinen (ook met het oog op nieuwe lidstaten); 
3. Voorziening in de prioritaire behoeften, terwijl de begrotingsinkomsten tot 2006 slechts minimaal 

mogen stijgen. 
 
De gevolgen  waren dat de garantieprijzen voor rundvlees met 20% werden verminderd, en voor 
akkerbouwgewassen (met uitzondering van suiker) en zuivel met 15%. Voor granen ging deze 
prijsdaling in in 2000. Hierdoor zakte het prijsniveau meer richting de wereldmarktprijs. De 
Commissie verwachtte dat dit gunstige gevolgen zou hebben voor de interne vraag en het 
exportvolume, doordat men meer concurrerend zou zijn. Ook zou hierdoor de integratie van de nieuwe 
lidstaten bevorderd worden. Wel wordt de directe inkomenssteun (de hectare toeslagen) ter 
compensatie verhoogd. Deze compensatie bedraagt bij granen echter maar 50% van de prijsdaling. 
Hierna bij 2. Budget kunt u zien wat de hectaretoeslagen voor akkerbouwgewassen in 2001 waren. 
Ook kregen de lidstaten meer zeggenschap over het eigen plattelandsbeleid, betaald vanuit EU-budget. 
Het is wel verplicht dat milieumaatregelen deel uitmaken van deze programma’s, zodat deze gericht 



 143

zijn op het behoud van natuurlijke hulpbronnen en milieubescherming. Tevens betekende dit een 
erkenning van de rol van de landbouw bij het behoud ven bevordering van het natuurlijk erfgoed van 
Europa. EU-lidstaten  kunnen de rechtstreekse betalingen aan landbouwers ook afhankelijk maken van 
het naleven van milieuvereisten; dit is de zogenaamde cross compliance. Als boeren zich niet aan deze 
vereisten houden krijgen lidstaten de mogelijkheid sancties te heffen op deze rechtstreekse betalingen. 
Dit valt binnen de zogenaamde modulatie. Andere criteria die bij modulatie een rol spelen zijn 
arbeidsbezetting, bedrijfsinkomen en een maximum totaalbedrag aan betalingen. Cross compliance en 
modulatie mogen lidstaten dus op vrijwillige basis toepassen. (LNV, 2000). Binnen de EU heeft 
Frankrijk wel modulatie toegepast en Nederland niet. Het geld wat wordt afgeroomd van de 
hectaretoeslagen ging hierbij naar een fonds waaruit bijvoorbeeld graansilo’s werden betaald. 
Modulatie werd dus oneigenlijk toegepast en kwam niet terecht bij de kleine boeren en 
plattelandsontwikkeling waarvoor het eigenlijk bedoeld was. (de Koeijer 30-6-02) 
 
Mid-term review juli 2002 
Op 10 juli 2002 presenteerde EU-Commissaris voor Landbouw Fischler zijn voorstellen voor een 
herziening van het GLB voor de komende jaren.  
Deze nieuwe voorstellen waren: 
- Het loskoppelen van de inkomenssteun van de productie, hiervoor in de plaats komen vaste 

bedragen gebaseerd op de steun die in de afgelopen drie jaren is ontvangen. Deze steun wordt in 7 
jaar tijd met 20% gekort. €5000 per bedrijf is vrijgesteld van deze korting. Dus de 
inkomenstoeslagen zijn niet meer afhankelijk van het aantal hectares (van bijvoorbeeld graan) of 
het aantal dieren.  

- De inkomenssteun heeft een maximum van €300.000 per bedrijf. 
- De inkomenssteun wordt bovendien afhankelijk van maatregelen op gebied van voedselkwaliteit 

en –veiligheid, milieu en dierenwelzijn. 
- Het geld dat met deze korting op de inkomenssteun verdiend wordt, wordt herverdeeld over de 

lidstaten die dit kunnen besteden aan stimulering van een minder intensieve landbouw, biologische 
landbouw of verfraaiing van het landschap. Lidstaten met groot landoppervlak en achtergebleven 
regio’s zullen hiervan het meeste profiteren.  

- Een verlaging van de interventieprijs voor graan en zetmeelaardappelen. 
- Afschaffing van de marktsteun voor rogge. 
- Ten aanzien van zuivel en suiker zijn er geen wijzigingen. (NRC (1), 11-7-02) 
 
Deze voorgestelde maatregelen zijn geheel WTO-conform, dit betekent in plaats van richting een 
kostendekkende prijs te gaan Fischler bepaalde garantieprijzen juist verlaagt. Ook wordt er gekort op 
de inkomenstoeslagen, die juist in het leven waren geroepen om vorige prijsverlagingen te 
compenseren. Het is wel zo dat ongeveer 75% van de akkerbouwers in Europa en 56.000 van de 
73.500 akkerbouwer in Nederland, door de drempel van €5000 
geen directe nadelige invloed ondervind van deze korting. Wel ondervinden ze dus nadeel van de 
prijsverlaging. (De Boerderij, 16-7-2000, p.5-7) 
De vraag is of de akkerbouwers (met name in graan) nu zij minder geld ontvangen kunnen voldoen 
aan extra eisen vanuit de samenleving. Normaal kosten extra maatregelen op gebied van milieu, 
voedselveiligheid en dierenwelzijn namelijk extra geld. Ook is het maar de vraag of zij kunnen 
profiteren van het extra geld voor platteland, biologische landbouw en minder intensieve landbouw. 
Zij krijgen dit geld namelijk niet zelf, maar dit geld moet worden toebedeeld door de nationale of 
eventueel provinciale overheid. Ook zijn er geen voorstellen om de exportsubsidies verder terug te 
dringen, waardoor er nog steeds boeren kunnen worden weggeconcurreerd in ontwikkelingslanden. 
Naar mijn verwachting wordt schaalvergroting  door deze nieuwe voorstellen dan ook bevorderd door 
de exportgerichtheid die gehandhaafd blijft door lagere prijzen en niet afschaffen van exportsubsidies, 
en door de kleinere akkerbouwers die in de problemen komen door afbouw van de prijssteun. 
De Europese boerenorganisatie Copa/Cogeba protesteerde fel omdat door deze voorstellen de 
afspraken in Agenda 2000 ondermijnd worden. Ook houden zij volgens hen geen rekening met de juist 
toegenomen steun aan de boeren door de overheid in de VS, via de nieuwe Farmbill. Hierdoor heeft 
men de kans te worden weggeconcurreerd door deze Amerikaanse boeren. Ook verzwakken deze 
voorstellen de onderhandelingspositie in de WTO door nu al te veel concessies te doen. Fischler denkt 
echter dat men nu juist gemakkelijker eisen in de WTO kan stellen op gebied van bijvoorbeeld 
voedselveiligheid (NRC (2), 2001) 
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2. Budget 
 
In 1999 bedroeg het budget van het GLB 39,5 miljard ECU, waarvan ongeveer 65%  bestemd was 
voor directe betalingen aan producenten, veelal een gevolg van de MacSharry hervormingen. 
Daarnaast werd een belangrijk deel van het budget besteed aan exportsubsidies (14%), opslag- en 
interventiekosten (4%) en aan programma’s om de interne afzet te bevorderen 6%). (Birdlife, 2002) 
Door de afspraken over het landbouwrichtsnoer, mag dit budget jaarlijks maximaal nog maar stijgen 
met een inflatiecorrectie en het economische groei percentage. (LNV, 1999) 
In 2000 was het budget voor landbouw via productondersteuning, de zogenaamde eerste pijler 
(EAGGF garantie) 40.994 miljoen Euro, dit is 47% van het totale EU-budget. In de volgende tabellen 
kunt u zien hoe dit budget werd ingezet over de verschillende landbouwproducten, en verschillende 
vormen van productondersteuning. 
 
Productsteun 1e pijler verdeling per product (2001) 
 
Totale uitgaven €38.583 miljoen hiervan was de verdeling als volgt:  
- akkerbouw                                                           18.361 miljoen Euro,  
- rundvlees  5.925 miljoen Euro,  
- zuivel  2.744 miljoen Euro,  
- olijfolie  2.384 miljoen Euro,  
- suiker  1.831 miljoen Euro,   
       via productieheffingen door de sector zelf  
        werd 1.006 miljoen zelf betaald dus netto uitgaven     825 miljoen, 
- schapenvlees en geitenvlees  1.794 miljoen Euro, 
- fruit en groente  1.714 miljoen Euro,   
- schapen- en geitenvlees  1.832 miljoen Euro,  
- tabak  1.002 miljoen Euro,  
- wijn  1.143 miljoen Euro, 
- textiel     758 miljoen Euro, 
- andere producten     927 miljoen Euro. 
 
Slechts 7% van het budget van het EAGGF-garantiefonds werd ingezet voor agro-milieumaatregelen, 
bebossing en vervroegde uittreding. 
 
De verdeling in 1999 van deze eerste pijler steun was als volgt: 
 
- exportsubsidies     €5573 miljoen  
- opslag      €1568 miljoen  
- verwerking en marketing    €1361 miljoen  
- stimulering van consumptie   €1323 miljoen  
- andere markt-maatregelen    €1126 miljoen  
- directe hulp (hectaretoeslagen, dierpremies)              €25690 miljoen 
- bijkomende maatregelen: agri-milieu,  
   bebossing, vervroegde uittreding                  €2588 miljoen  
- andere maatregelen      €311 miljoen  
 
     Totaal                  €39541 miljoen  
  
Naast productondersteuning is er ook geld beschikbaar voor plattelandsontwikkeling namelijk €4.084 
miljoen, dit is de zogenaamde tweede pijler-steun. 
Het budget is vastgesteld in 1999 voor de periode van 2000-2006 op €38,1 miljard, exclusief 
plattelandsontwikkeling, en wordt geheel gefinancierd door EU. 
Het budget voor plattelandsontwikkeling en andere maatregelen (agrarisch milieu, vervroegde 
terugtreding, bebossing en compensatie voor achtergebleven gebieden) bedraagt  €4,3 miljard. Hierbij 
is sprake van cofinanciering door EU en de afzonderlijke lidstaten.  
Nederland ontvangt van dit totale budget €1299,7 miljoen aan productondersteuning en  €60,8 miljoen 
aan plattelandsontwikkeling. Als we de totale bijdragen en ontvangsten aan en van het EU-budget 
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bekijken behoort Nederland met Duitsland en  het Verenigd Koninkrijk tot de grootste nettobetalers, 
Frankrijk, Spanje, Griekenland en Ierland behoren tot de grootste netto-ontvangers. (NRC (1), 2002) 
Dit verklaart ook deels de nadruk die Nederland legt op verdere terugdringing van de subsidies aan 
boeren. 
 
3. Het Cotonou-verdrag – het nieuwe ACP-EU Partnership Agreement 
 
De ACP (Africa Caribean Pacific)-landen zijn voormalige koloniën van de huidige EU-lidstaten in 
Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan. In 1975 werd met 46 landen uit deze groep de eerste 
overeenkomst van Lomé getekend. Er volgenden nog drie overeenkomsten t/m Lomé IV, en het aantal 
landen werd uitgebreid tot de huidige 71. 
In juni 2000 is het oude Lomé-verdrag tussen de EU en 71 ACP-landen vervangen door het Cotonou-
akkoord. Dit wordt ook wel het nieuwe ACP-EU Partnerschip Agreement genoemd. Onder 
voorwaarde dat men kan aantonen dat corruptie wordt uitgebannen, ontwikkelingshulp efficiënt 
besteed wordt en mensenrechten en democratische principes aanvaard worden, krijgt men hulp en vrije 
toegang tot de EU. Ook krijgt men extra voordelen als men onderling ook regionale handelspacten 
sluit. Dit nieuwe akkoord was nodig omdat het oude Lomé-verdrag onder vuur kwam te liggen van de 
WTO. De WTO vond namelijk dat dit verdrag een belemmering vormde voor eerlijke handel, omdat 
het voorzag in het kunstmatig opdrijven van de prijzen van een aantal landbouwproducten uit deze 
landen.  
Binnen het oorspronkelijke Lomé-verdrag werd niet alleen preferentiële toegang tot de EU-markt 
geboden voor suiker, bananen, rum en rundvlees, maar dus ook ontwikkelingshulp.  
Op dit moment verschaft de EU inclusief bilaterale hulp van de lidstaten 50% van alle hulp aan de 
ACP-landen. Doelstellingen van dit beleid zijn armoedebestrijding, economische ontwikkeling, 
regionale samenwerking en  - intergratie, menselijke en institutionele capaciteitsopbouw, hervorming 
en modernisering van de staat, duurzame ontwikkeling en management van natuurlijke hulpbronnen. 
In het kader van de economische globalisering, wordt er steeds meer hulp gegeven om te kunnen 
exporteren, zoals institutionele versterking, investeringen in infrastructuur en opleiding van 
arbeiders.(Sustain 2, p.6-7). 
 
De verschillen tussen Lomé en Cotonou zijn: 
- Een verandering in criteria om voor hulp in aanmerking te komen; ACP-landen als Mauritius met 

al een relatief hoog BNP zullen verliezen ten opzichte van armere landen als Malawi. Ook wordt 
Stabex (een systeem om de exportverdiensten voor agrarische producten stabiel te houden) sterk 
gewijzigd. 

- Een verschuiving naar niet-gouvermentele actoren en decentralisatie van de besluitvorming, dus 
het betrekken van de private sector en de civil society. 

- De vorming van vrije handels Economic Partnership Agreements (EPA’s), deze vervangen de 
huidige niet-wederkerige preferentiële handelsverdragen. Dit betekent dat in ruil voor toegang tot 
de ACP-landen de EU nu ook preferentiële toegang krijgt tot de ACP-landen. Mogelijke 
voordelen zijn toename van investeringen en dalende prijzen in ACP-landen, mogelijke nadelen 
zijn bedrijfssluitingen, werkloosheid. McQueen (Sustain 2, p.9) concludeerde over de EPA’s dat 
in de meeste gevallen MOL’s weinig er op te winnen hebben, en dat er nauwelijks effecten zouden 
zijn voor de export van de meeste ACP-landen. Het niet hernieuwen van de suiker protocols zou 
echter zeer negatief kunnen uitpakken voor sommige ACP-landen. Ook de verminderde 
belastinginkomsten door de tariefvrije import vanuit EU landen, heeft negatieve gevolgen voor 
ACP-landen. 
In 2008 zullen de meeste ACP-landen een EPA zijn aangegaan. Er zijn echter nog twee andere 
opties: 
- de 39 ACP MOL’s hebben vrije toegang tot de EU-markt voor alle producten in 2005 op zijn 

laatst, zonder dat zij hun eigen markt hoeven te openen voor de EU na 2008; 
- de overblijvende 31 ACP niet-MOL’s hebben de keuze ook geen EPA aan te gaan. In de plaats 

hiervan kunnen zij geplaatst worden op de Generalised System of Preferences (GSP) van de 
EU, deze preferenties gaan iets minder ver dan Lomé. Als alle ACP-landen naar dit GSP 
zouden gaan, dan zouden deze landen €767 miljoen per jaar verliezen, waarvan tweederde 
door verlies aan suikerexportinkomsten. (Kennan and Stevens in Sustain 2, p.9) 
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- Het doel om preferentiële handel te beëindigen, en ACP-landen in de wereldeconomie te 
integreren. 

- Een verbrede agenda voor politieke dialoog, hoewel dit niet geïnstitutionaliseerd werd. 
- Maatregelen om de coherentie van het EU-beleid te verzekeren. Deze coherentie is nu vaak ver te 

zoeken, vooral door de exportsubsidies die het DG voor landbouw vaststelt en de 
armoedebestrijding van de DG voor ontwikkelingssamenwerking in de wielen rijden. In juni 1997 
werd echter een resolutie aangenomen “ensuring that agricultural exports and food aid in kind do 
not damage the production capacity and marketing of developing countries”.  (Sustain 2, p.7-8) De 
vraag is nu of de EU zich binnen haar GLB aan deze resolutie houdt. 

 
4. De Everything But Arms-overeenkomst 
 
In 2001 is tussen de EU en de 48 Minst Ontwikkelde Landen de EBA-overeenkomst afgesloten. Dit 
houdt in dat deze landen 90% van hun uitvoer naar de EU zonder invoerheffingen kunnen afzetten, 
met uitzondering van wapens. Ook is er een overgangstermijn afgesproken voor suiker, rijst en 
bananen. Volgens LTO (2001, p.3) is voor bananen besloten om de invoertarieven jaarlijks met 20% te 
verminderen vanaf 2002, zodat in 2006 het invoertarief vervallen is. ‘Voor rijst en suiker begint de 
tariefafbraak in 2006 en eindigt per 2009. Vanaf 2009 zal het invoercontingent voor suiker en rijst dan 
jaarlijks met 15% kunnen toenemen uit de MOL, waarbij de basis wordt gevormd door de hoogste 
exportcijfers uit de jaren 90. Wel is in het besluit een vrijwaringclausule opgenomen die de 
mogelijkheid biedt in een bepaalde situatie (marktontwrichting) de besluiten tijdelijk terug te draaien.’ 
Spanje, Frankrijk en andere zuidelijke landen hebben deze overgangstermijn afgedwongen, tegenover 
Nederland en de Scandinavische landen die voor onmiddellijke openstelling waren. De Europese 
landen hebben een controlemechanisme afgesproken dat de oorsprong van de producten moet 
garanderen, misbruik wil bestrijden en moet voorkomen dat te grote hoeveelheden ineens op de markt 
komen. In 2005 wordt de regeling geëvalueerd. Met deze maatregel hoopt de EU op meer steun van de 
ontwikkelingslanden binnen de WTO-onderhandelingen.  (EU iets opener voor arme landen – 27-2-
2001) Voor kritiek op deze overeenkomst zie bijlage 9. 
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Bijlage 7  Extra informatie bij paragraaf 6.3  Case het NAFTA-verdrag  
 
Vergelijkbaar met de situatie binnen de EU is ook binnen het NAFTA-gebied het aantal 
boeren sterk gedaald, zoals blijkt uit deze case. 
In 1994 sloten de Verenigde Staten, Canada en Mexico het Noord-Amerikaanse 
Vrijhandelsverdrag. Dit had nadelige gevolgen voor de boeren in alle landen. In de VS nam 
het inkomen van de boeren af met 43% vooral door prijsdalingen voor maïs, tarwe, rijst en 
sojabonen (tussen de 33 en 42% lager) (Public Citizen, 2001, p.IV-VI) en er verdwijnen 
ongeveer 30.000 boeren per jaar sinds 1994. (FOEI, 2001a, p.9)  Sinds 1945 is tweederde van 
de boerenbedrijven verdwenen. Van de overblijvende 2 miljoen boeren is voor driekwart van 
hen het boerenaandeel van hun inkomen te verwaarlozen. Zij hebben dus een bijbaan als 
hoofdberoep. (Smit, 2000, p.20) 
In Mexico hielden ongeveer 15 miljoen boeren ermee op en nam de armoede met 23% toe tot 
meer dan de helft van de plattelandsbevolking. ‘NAFTA’s wetten gaven investeerders meer 
macht, garandeerden de graanhandelaren toegang tot producten en beperkten de 
overheidsregulering (o.a. landbouwsubsidies), wat een ‘race-to-the-bottom’ betekende op 
gebied van boereninkomens, (arbeidsomstandigheden en) lonen, en voedselveiligheids- en 
milieunormen.’ (Public Citizen, 2001, p.IV-VII) Ook konden vanaf 1992 particulieren en 
(buitenlandse) bedrijven gemeenschappelijke gronden aankopen, een verworvenheid uit de 
revolutie die 60% van de grond omvatte, werd afgeschaft. Hierdoor werd de mogelijkheid 
geopend tot moderne geïndustrialiseerde landbouw. ‘Geen enkele gemeenschap zou collectief 
beslissen over te gaan tot grootschalige gemechaniseerde landbouw, omdat dan de 
meerderheid van de boeren het veld zou moeten ruimen. Iedere tractor staat globaal voor drie 
werklozen.’ (Smit, 2000, p.33)  
Degene die profiteerde was de agribusiness; ConAgra 189% winststijging tussen 1993 en 
2000, Archer Daniels Midland’s winst verdrievoudigde bijna. Als de FTAA, het 
vrijhandelsverdrag over het gehele Amerikaanse continent doorgaat zullen genoemde 
problemen zich nog op veel grotere schaal herhalen. (Public Citizen, 2001, p.IV-VII)  
Hoewel de verkoopprijzen aan de boer in alle drie landen daalden, moest de Amerikaanse 
consument 20% meer betalen voor zijn voedsel. In Mexico werden tortilla’s bijna de helft 
duurder. (Milieudefensie en FOE Europa, 2001) 
In 2008 mag de VS door de NAFTA onbeperkt maïs exporteren naar Mexico. Mexico heeft 
door dit verdrag prijsondersteuning en importtarieven drastisch moeten verlagen, terwijl de 
VS haar boeren ruimhartig ondersteunt met inkomenstoeslagen en exportkredieten. (40% van 
de Amerikaanse maïsexport verliep in 1998 via Cargill. (Smit, p.33)) Sinds 1992 is daardoor 
de import uit de VS met een factor 18 toegenomen, vooral grote bedrijven profiteren hiervan. 
In Mexico daarentegen heeft 75% van de boeren gemiddeld vijf acres land, zij worden steeds 
verder de heuvels ingedrongen om via uitbreiding van de productie te overleven. Hoewel er 
een verbod is op de verbouw van genetisch gemanipuleerde maïs, wordt deze wel 
geïmporteerd via de VS. Ook zijn in Oaxaca eeuwenoude rassen maïs besmet met genetisch 
gemanipuleerde maïs. 
De Mexicaanse regering is echter niet van plan haar boeren te steunen, omdat andere 
economische sectoren wel profiteren. Boeren die niet kunnen overleven in de 21e eeuw 
moeten  maar een ander beroep kiezen. (New York Times, 2002) De vooruitgang!!  
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Bijlage 8  Open brief landbouw- en milieuorganisaties aan EU-Commissaris Fischler  
 
1. Brief van diverse landbouw- en milieuorganisaties 
 
1 juli 2002 
Open letter to Commissioner Fischler on the Mid-Term Review  
of the Common Agricultural Policy  (to be published on 10 July by the Commission) 
 
The above groups representing millions of European citizens are demanding an urgent and radical 
reform of the Common Agricultural Policy.  We have long been concerned about the unsustainable 
agriculture its continued focus on productivity, exports, and the destruction of multifunctional family 
farming. 
  

The Mid-Term Review provides a real opportunity to reverse decades of harm caused to consumers, 
farmers, animals, wildlife, biodiversity, and natural resources. Until we get answers to a number of 
basic questions our deep disappointment towards the Common Agricultural Policy will remain: 
 
(1) Pesticides 
The CAP has resulted in chemically dependent farming because subsidies have been targeted at mass 
production regardless of quality. The result is a serious and costly accumulation of chemicals in waters 
and soils and a supply of unhealthy food often containing high levels of pesticide residues. Since 1996 
there has been a general increase in pesticide use in most Member States. Given the links between 
pesticides and health damage, especially in children, what specific instruments (e.g. cross compliance) 
will be mandated in the mid-term review of the CAP to force a reduction of pesticides use in farming?  
 
(2) Farmers’ income & food prices 
From 1992 and the WTO agreement in 1994, agricultural prices in Europe have been decreasing, very 
often falling below production costs. Consumer prices often do not reflect this trend (wheat prices have 
decreased by 50% since 1992, whereas the price of bread continues to rise). Farmers’ income has been 
increasingly based on public support decoupled from production. This means that the European 
taxpayers, through direct payments, are in fact financing indirectly the agro-industry and hypermarkets, 
who can buy cheap agricultural goods. This low-price policy ruins any future for multifunctional family 
farming and for young people wanting to enter farming. How does the EU propose to achieve fair 
agricultural prices linked with European costs of production ? 
 
(3) Factory farming 
An increasing part of animal production, especially for pork and poultry, has been industrialised in 
Europe. As it is the opposite of multifunctional agriculture, factory farming has many negative impacts 
on family farming, quality, health, environment and animal welfare, is based on imported feedstuffs and 
still promoted by the present CAP. What measures will the EU take to stop the development of 
industrial animal production ?  
 
(4) Food miles 
Our current agriculture and food system has resulted in the unnecessary long distance travel of live 
animals, agricultural produce and food products. The closure of local processing facilities, local 
slaughterhouses, markets and other infrastructures has stimulated this process. Increasing ‘food miles’ 
damages food safety and quality and results in more air pollution and energy use. What specific 
measures will the EU introduce in the CAP Mid Term Review to shorten the food chain and relocalise 
production wherever possible?  
 
(5) Live animals export subsidies 
The present beef package includes the payment of subsidies for the export of live cattle to third 
countries, which has led to long distance transport of these animals and the subsequent animal welfare 
problems well known to the public. As part of the mid-term review, is the EU considering phasing out 
these export refunds ?  
(6) Dumping  
European surpluses continue to be exported at very low and destructive price for rural communities in 
third countries. The CAP and the US Farm Bill continue to subsidize exports, not only with export 
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subsidies, but also with direct payments, both mechanisms that cannot be adopted by poor countries: 
This new dumping policy is very expensive without saving multifunctional family farming. What does 
the European Union plan to do to stop dumping in international trade ? 
 
(7) Farm animals welfare standards 
Higher animal welfare standards are included in the possible options under Rural Development in the 
present CAP. However, because it is not compulsory, and due to co-funding, only a few Member States 
have implemented that option. What changes is the EU planning to incorporate into the mid-term 
review to improve the proportion of Member States using that option ?  
 
(8) Tobacco 
Tobacco is the crop that receives more Euros subsidy per hectare than any other crop in CAP (nearly 
€7,000 per hectare). Most of this tobacco, much of it very high tar, is exported to Eastern Europe and 
the developing world. Meanwhile, the EU is increasing efforts and funding to encourage citizens to 
refrain from smoking. Does the EU consider that tobacco subsidies are an efficient way of allocating 
resources ? 
 
(9) Nutrition 
The link between diet and chronic disease and the overall health of the European population is well 
known. Europe pays a heavy price, financially and in human capital, for the ill health of its citizens. The 
CAP has a crucial role to play in ensuring that consumers have access to a wide choice of nutritious 
foods in order to have a balanced diet. This particularly means increased consumption of pulses, grains 
and vegetables and less meat and dairy products. How will the EU use the CAP and financial 
instruments to prioritise the production of food that contributes to the improved nutrition of 
Europeans? 
 
(10) Environmentally Sustainable Agriculture 
At present agri-environment schemes represent the only tailored CAP instrument which financially 
supports environmentally sustainable farming. Yet, the budget available for agri-environment, though it 
has grown in recent years, still only represents little more than five per cent total CAP expenditure. This 
is in no-way commensurate to environmental needs, nor to the expectations of EU citizens. How will 
the Mid Term Review address the severe lack of funding available today for the EU’s environment? 
 
(11) Environmental integration 
Environmental protection and integration into the CAP is today a recognised and legitimate objective. 
Indeed, the CAP has two instruments that lend themselves to these aims (agri-environment and cross-
compliance). Nonetheless, Member States are still able to agree upon instruments in Council, and once 
back home, to relegate integrating environmental concerns into agriculture as the last priority, or even 
undertake agri-environmental investments of dubious environmental benefit. Existing environmental 
law is often not enforced in agriculture. How will the Mid-Term Review of the CAP help bring about an 
obligation for Member States to enforce compliance with environmental regulations and to carry-out 
quantified and qualified environmental needs assessments, that will allow a meaningful allocation of 
the limited funds available to the environment in agriculture? 
 
For further information please contact:   
 
Gérard Choplin - European Farmers Co-ordination cpe@cpefarmers.org Tel + 32 2 217 31 12 
Laura Fernandez – European Public Health Alliance laura@epha.org Tel + 32 2 233 38 86 
Véronique Schmit - Eurogroup for Animal Welfare  v.schmit@eurogroupanimalwelfare.org 
                                Tel +32 2 740 08 20 
Joanna Dober Sullivan - Friends of the Earth Europe joanna.dober@foeeurope.org Tel +32 2 542 
0180 
Elizabeth Guttenstein - WWF eguttenstein@wwfepo.org Tel +32 2 740 09 24 
Regina Schneider - European Environment Bureau Info@eeb.org Tel +32 2 289 10 90 
Miguel Naveso - BirdLife International bleco@attglobal.net Tel +32 2 280 08 30
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Bijlage 9  Extra informatie bij paragraaf 6.6 over de handel in suiker 
 
In deze bijlage vindt u de onderzoeksgegevens rondom de productie, handel, en mogelijke gevolgen 
van de liberalisering van de handel in suiker. Aan de orde komen: de kenmerken van de wereldmarkt 
voor suiker (1), het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de EU ten aanzien van suiker (2), de 
regeling met ACP-landen die een bepaald quotum tegen vaste hoge EU-prijs mogen exporteren naar 
de EU (3), de relatie tussen het GLB en andere landen (4), de gevolgen van het Everything But Arms-
akkoord met de Minst Ontwikkelde Landen (5), en de mogelijke gevolgen van liberalisering (6). De 
conclusies van deze gegevens kunt u vinden in paragraaf 6.5 van het eindrapport. 
 
1. Kenmerken van de wereldmarkt voor suiker 
 
- Er is een voorraad aan het eind van 1999-2000 van 58 miljoen ton, en deze voorraad was in 1997 

nog 46 miljoen ton; 
- De totale import bedroeg in 1999-2000 36 miljoen ton, de totale export 40 miljoen ton, er wordt 

ongeveer 30% van de productie op de wereldmarkt verhandeld; 
- De grootste ruwe suiker exporteurs in 1997-98 (totaal 19 miljoen ton) waren: Brazilië (24%), 

Australië (21%), Cuba (13%) en Thailand (7%); 
- De grootse exporteurs van witte suiker in 1997-98 (totaal 21 miljoen ton) waren: de EU (30%), 

Brazilië (15%), Thailand (6%); 
- De landen die naar verhouding veel voor de wereldmarkt produceren zijn: Brazilië 

(export/productie verhouding van 47%), Australië (77%), Thailand (61%), Cuba (74%), 
Guatemala (73%), en Zuid Afrika (51%). De EU zit op het wereldgemiddelde van 30%.   

- Sinds de Uruguay ronde zijn de import tarieven op suiker drastisch verlaagd, hier volgen de 
tarieven in procenten van enkele belangrijke landen in respectievelijk 1995 en 2000: Mauritius 
(122-122), Zuid Afrika (124-105), Brazilië (85-35), Cuba (40-40), China (100-76), India (150-
150), Thailand (104-94), Australië (43-22), VS (175-150), EU (70-60). 

- De laatste twintig jaar is er concurrentie ontstaan op de zoetstoffenmarkt van HFCS (High 
Fructose Corn Syrup) fructose afkomstig van maïs. Fructose had in 1995 een aandeel van 7% op 
de wereldmarkt voor zoetstoffen. Daarnaast hadden glucose en dextrose die ook afkomstig zijn 
van zetmeel samen 11% van de wereldmarkt. Dat betekent dat het aandeel van suiker is gedaald 
tot onder de 80%, ten opzichte van 87% in 1980. Vooral op de markt voor vloeibare zoetstoffen is 
deze concurrentie groot, omdat de kostprijs voor fructose hierbij lager is. Ook bevat fructose 
minder calorieën, waardoor het populair is in een caloriearm dieet. (CAB International, 1997, p.3-
4) 

 
2. Het GLB ten aanzien van suiker  
 
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor suiker is ontwikkeld in 1968. Op dat moment werd de 
EEG geconfronteerd met een tekort aan suiker. Doordat men niet zelfvoorzienend was, moest men 
suiker op de wereldmarkt inkopen voor f 10 per kg. Het doel was dus zelfvoorzienend te worden, 
boeren een kostendekkende prijs te garanderen en de prijs voor consumenten te verlagen. Deze 
garantieprijs voor boeren was ook noodzakelijk omdat er een grote periode zit tussen de beslissing van 
boeren om suikerbieten te telen, en het moment dat zijn suikerprijs bekend zou zijn, namelijk 2 jaar. 
Zonder deze zekerheid van een goede prijs zou men niet gaan besluiten om suiker te telen. Deze 
onzekerheid geldt overigens voor alle gewassen zonder handelsbescherming. Ook de 
suikerverwerkende industrie kregen via dit systeem zekerheid voor hun investeringskosten van f 800 
miljoen tot f 1 miljard per fabriek, omdat de garantieprijs inclusief de verwerkingskosten is. (interview 
de Vries CSM, 5-7-02) 
 
Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van de EU ten aanzien van suiker bestaat uit de volgende 
onderdelen: 
1. Productiebeheersing om overproductie te voorkomen, via A, B en C quota die per land worden 

verdeeld en vervolgens geregeld tussen de verwerkende industrie en akkerbouwers; 
- de A quota (12 miljoen ton) bestaan ongeveer uit de eigen consumptie in de EU, bij de 

totstandkoming van de prijs wordt maximaal 2% van de interventieprijs als belasting ingehouden 
om de exportsubsidies te kunnen betalen; 
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- de B quota (2,6 miljoen ton), dit is een soort bufferhoeveelheid voor tijden met beperkt aanbod of 
verhoogde vraag. Bij een normaal aanbod en vraag bestaat dit quota echter uit de hoeveelheid die 
kan worden geëxporteerd met behulp van exportsubsidies. Bij de totstandkoming van de prijs 
wordt maximaal 39,5% van de interventieprijs ingehouden als belasting om de exportsubsidies te 
kunnen betalen; 

- de C-quota bestaan uit die suiker die boven de A- en B-quota wordt geproduceerd en die tegen 
wereldmarktprijs wordt verkocht zonder exportsubsidies; 

- het totale A- en B-quotum dat aan Nederlands is toegewezen is 864.559 ton, waarvan CSM 
325.352 ton voor zijn rekening neemt (CSM, 2001) en Cosun de overige hoeveelheid.  

2. Prijsondersteuning, gegarandeerde prijzen voor A- en B quota (interventieprijzen, minimum 
prijzen voor suikerbieten en rietsuiker); 

- ieder jaar bepaalt de EU Raad van ministers van landbouw de interventieprijs voor witte suiker, 
waarvan de minimumprijzen voor suikerbieten en suikerriet kunnen worden afgeleid, deze is 58 % 
van de interventieprijs, de overige 42% is voor productie en transport tijdens de verwerking tot 
witte suiker; 

- als de werkelijke verkoopprijs boven de interventieprijs ligt, houdt de industrie hiervan het 
merendeel zelf, men geeft dus minder dan 58% aan de boer (soms zelfs niets); 

- sinds 1984-85 zijn de interventieprijzen bevroren, sinds 1986 heeft er door de goedwerkende 
quota ook geen interventie meer hoeven plaats te vinden; 

- de chemische – en farmaceutische industrie wordt gecompenseerd voor de duurdere suiker die zij 
als grondstof gebruiken ten opzichte van de wereldmarktprijs. Dit gebeurt via een belasting op de 
suikerprijs die de verwerkende industrie en de boeren krijgen. 

3. Handelsmaatregelen; de EU-suikermarkt is afgeschermd van de wereldmarkt via 
importheffingen en exporteert haar overschot deels met exportsubsidies; 

- de importheffingen voor witte suiker waren in 2000-01 €419 per ton, en voor ruwe suiker €339 per 
ton, hierdoor wordt er nauwelijks suiker geïmporteerd buiten de preferentiële toegang van ACP-
landen en andere speciale handelsafspraken met ontwikkelingslanden; 

- alleen suiker geproduceerd binnen A- en B-quota komen in aanmerking voor exportsubsidies, dit 
geldt eveneens voor de hoeveelheid die via ACP-landen en andere speciale handelsafspraken is 
binnen gekomen; 

- de exportsubsidie bestaat uit het verschil tussen de interventieprijs plus free on board kosten, en de 
wereldmarktprijs; 

- de EU-export van witte suiker was in 1997-98 5,4 miljoen ton, hiervan  bestond 2,5 miljoen ton uit 
C-suiker (suiker die zonder exportsubsidies is geëxporteerd), 1,2 miljoen ton uit suiker afkomstig 
uit B-quota (suiker die met exportsubsidie is geëxporteerd, maar dit bedrag wordt door de boeren 
en industrie zelf betaald door bij de afrekening een bedrag te reserveren voor deze subsidies), en 
1,7 miljoen ton suiker die origineel als ruwe suiker was geïmporteerd uit ACP-landen en India. 
(Hazeleger, 2001) 

 
De interventieprijs komt tot stand door een interventiebureau. Ieder jaar maakt men een berekening 
van verwachte productie (ongeveer 14 miljoen ton witte suiker), interne consumptie (12,7 miljoen ton) 
en overschot (1,3 miljoen ton). Er is dan keuze tussen opslaan in interventievoorraad of exporteren. 
Hierbij is de wereldmarktprijs van groot belang. Stel dat de EU-prijs f 140 per 100 kg is, en de 
wereldmarktprijs f 60. Dan is er f 80 per 100 kg exportrestitutie nodig. Hiervan wordt de 
interventieprijs berekend inclusief de verwerkingskosten. Op basis hiervan bepaald men de 
productieheffing voor teler (60% van de heffing) en verwerkende industrie (40%). Om 1,3 miljoen ton 
te kunnen exporteren is de totale productieheffing ongeveer 500 miljoen Euro. Bij een lage 
wereldmarktprijs is productieheffing hoog, waardoor het onaantrekkelijk wordt om veel te produceren. 
Dit totale bedrag aan exportsubsidies en dus productieheffingen moet echter wel verminderd worden 
onder druk van de WTO. Ook het volume dat met subsidie geëxporteerd kan worden is door WTO 
verlaagd tot maximaal 1254 miljoen ton per jaar, dit is dus het B-quotum. Ook de importheffing is 
afhankelijk van de wereldmarktprijs. (interview de Vries, zie bijlage 13) 
Op 22 mei 2001 is de bestaande suikermarktordening voor vijf jaar verlengd tot 1 juli 2006. Het 
quotasysteem blijft gehandhaafd, zij het dat het totale EU-quotum werd verlaagd met 115.000 ton. De 
institutionele prijzen worden voor de gehele periode gefixeerd, terwijl het systeem van 
opslagkostenvergoeding is afgeschaft. Ook heeft de Europese Commissie een studie aangekondigd 
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naar de voorwaarden waaronder de suikermarktordening na 2006 kan worden voortgezet. (CSM, 
2001) 
 
3. De suikerregeling met ACP-landen  
 
De volgende ACP-landen exporteren suiker naar de EU: 
Barbados, Belize, PR Congo, Ivoorkust, Fiji, Guyana, Jamaica, Madagaskar, Malawi, Mauritius, St. 
Kitts Nevis, Swaziland, Tanzania, Trinidad & Tobago, Zambia en Zimbabwe.  
Deze 17 ACP-landen exporteerden 1,3 miljoen ton ruwe suiker naar de EU (met name waren dit 
Mauritius, Fiji, Guyana en Swaziland), waarvoor men de hoge EU-prijs betaald kreeg, deze ligt een 
stuk boven de wereldmarktprijs. De ACP-landen mogen dit doen volgend uit een afspraak gemaakt in 
Lomé, die inhoudt dat zij voor onbepaalde tijd preferentieel toegang hebben tot de EU, tegen 
gegarandeerde prijzen zonder importheffingen. Deze overeenkomst geldt voor suiker, bananen, rum en 
rundvlees. Deze toegang heeft men sinds 1973 via het Sugar Protocol binnen het GLB, op 23 juni 
2000 zijn deze afspraken verder bekrachtigd in Cotonou binnen de ACP-EU Partnership Agreement. 
De situatie rond het suiker-protocol zal niet veranderen tot 2008. (Sustain 2, p.6)  
Een achtergrond van deze preferentiële toegang is ook dat suikerverwerkende bedrijven in Portugal, 
Frankrijk, Groot-Brittannië en Finland deze ruwe suiker hard nodig hebben om hun fabriek draaiende 
te houden. Omdat de 1,3 miljoen ton hiervoor nog te weinig is, wordt er nog 0,4 miljoen ton suiker 
toegelaten via het Special Preferential Sugar-Agreement (324.000 ton via ACP-landen) en het Most 
Favoured Nation Sugar-verdrag (85.463 ton vooral uit Cuba en Brazilië). India mocht 10.000 ton 
exporteren naar de EU. De invoerheffing voor SPS-suiker is €83,3 per ton, voor Most Favoured 
Nation suiker is dit €98 per ton, dus lager dan de reguliere invoerheffingen.  
Totaal verdienen de ACP-landen €500 miljoen per jaar door suiker te kunnen importeren naar de EU. 
70% hiervan gaat naar Mauritius, Fiji, Guyana en Swaziland. Landen als Jamaica en Barbados 
exporteren nagenoeg hun gehele productie naar de EU. Ook Mauritius, Trinidad en Tobago, Guyana 
en Malawi zijn ook grotendeels afhankelijk van deze export. Zonder deze toegang tot de EU zouden 
veel landen niet in staat zijn te exporteren, door de hoge kostprijs in vergelijking tot landen als 
Brazilië.  
In Swaziland bijvoorbeeld wordt 60% van het BNP door suikerproductie behaald, en zijn er 80.000 
mensen werkzaam in deze sector. 55% van de opbrengsten worden verdiend door export naar de EU. 
Indirect heeft deze toegang tot de EU er ook toe bijgedragen dat er zich verwerkende en industriële 
bedrijvigheid in de voedsel- en drankenindustrie heeft ontwikkeld. (Goodison 1 in Hazeleger) Zuid-
Afrika ondervond echter weer nadelen van deze ontwikkeling, doordat zij niet deze toegang tot de EU 
had.  
NEI beschouwt de toegang tot de EU als een soort ontwikkelingshulp, die de officiële hulp overtreft. 
Goodison zegt dat de extra verdiende gelden ervoor gezorgd hebben dat arbeiders in de suikerindustrie 
hebben geprofiteerd door extra investeringen in gezondheid in onderwijs. Suikerverwerkende 
bedrijven in Zuidelijke Afrikaanse landen en hun aandeelhouders zijn echter de meest begunstigden 
door de preferentiële toegang tot de EU. (Goodison 2 in Hazeleger) 
Van de 17 landen die gebruik maken van de preferentiële toegang voor suiker tot de EU behoren er 5 
tot de Minst Ontwikkelde Landen (MOL’s). Landen als Sudan en Mozambique die vooral lage kosten 
kunnen produceren vallen buiten de boot, terwijl landen in het Caribische gebied die tegen hoge 
kosten produceren kunnen profiteren. (Oxfam in Hazeleger). 
Deze regeling heeft er via de extra inkomsten voor gezorgd dat er werkgelegenheid werd gecreëerd, 
agrarische diversificatie naar andere gewassen optrad, en gezondheidszorg, transporten en andere 
diensten worden gestimuleerd. (Dunlop in Sustain 2) 
 
4. De relatie tussen het GLB en andere landen 
 
De productiekosten voor bietsuiker (tussen €560 en 625 per ton) liggen een stuk hoger dan voor 
rietsuiker ($230 per ton), en een stuk hoger dan de wereldmarktprijs van $245 in 2001. Door het GLB 
kunnen suikerproducenten in de EU echter nog steeds tegen lonende prijzen suiker produceren. Van de 
EU-productie wordt 80% afgezet op de interne markt (inclusief ACP-importen, 89% exclusief ACP-
importen). Suikerprijzen binnen de EU zijn echter veel stabieler dan de wereldmarktprijs, de EU-prijs 
varieerde tussen 1992 en 1999 tussen 170 en 300% ten opzichte van de wereldmarktprijs. 
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Omdat de kostprijs voor de export van B-suiker (€529,5 per ton) lager is dan de interventieprijs 
(€632,9 per ton) is het lonend deze te exporteren naar de wereldmarkt. Landen, verwerkende industrie 
en telers zorgen er dan ook voor om hun quotum minimaal vol te produceren, om geen risico te lopen 
quotum kwijt te raken. Dit heeft tot gevolg dat er gemiddeld 800.000 ton ‘onbedoelde C-suiker wordt 
geproduceerd. De bedoelde C-suiker ligt op 1,4 miljoen ton. Doordat vaste kosten al gedekt zijn door 
de productie van A- en B-suiker kan C-suiker (zonder exportsubsidies) nog lonend worden afgezet tot 
aan een wereldmarktprijs van $150 per ton.  
Zonder GLB zou de import van suiker stijgen met 7 miljoen ton, en de export met 5 miljoen ton dalen. 
(Borrell and Hubbard in Hazeleger 2001). NEI schat dat zonder GLB er 46% meer suiker op de 
wereldmarkt zou worden verhandeld. 
De gevolgen van het GLB ten opzichte van de wereldmarkt zijn: 
- dat ze de prijsinstabiliteit verhoogt; veranderingen in vraag en aanbod zouden minder effect 

hebben op de prijs als de EU zich niet zou isoleren van de wereldmarkt;  
- dat de wereldmarktprijs door het GLB lager is. Dit wordt veroorzaakt omdat het GLB het aanbod 

op de wereldmarkt verhoogt, en de vraag hierop verlaagt. In een situatie van overproductie zorgt 
dit voor lagere prijzen. (Hazeleger 2001). 

In dit zelfde rapport haalt Hazeleger (p. 17) het NEI (2000) aan die aangeven dat het EU-aanbod op de 
wereldmarkt relatief stabiel is. Ook zou de dramatisch dalende wereldmarktprijs sinds 1995 niet door 
de EU worden veroorzaakt maar vooral door een substantiële toename van de exporten door Brazilië, 
Thailand en Australië. Tegelijkertijd daalde de vraag vanuit Rusland en een aantal Aziatische landen.  
Het effect van het GLB is ongunstig voor exporterende landen op de wereldmarkt en gunstig voor 
importerende landen. De verliezers zijn waarschijnlijk de volgende exporterende landen: Australië, 
Brazilië, Colombia, Guatemala, Cuba, Thailand en Zuid-Afrika. Mauritius als belangrijk exportland 
(ACP) zou echter meer verliezen als het GLB wordt afgeschaft. De winnaars zijn importerende landen 
als Rusland, Japan, Zuid-Korea, Canada, Maleisië, Egypte, Nigeria, India, Iran en Algerije. Van deze 
landen hebben alleen Rusland en Egypte een redelijke eigen productiecapaciteit. Deze 2 landen 
zouden in de toekomst kunnen profiteren bij hogere prijzen en hun eigen productie verder uitbreiden. 
Naast suiker exporteert de EU ook producten die suiker bevatten (voornamelijk voedsel en drank) dit 
zijn de zogenaamde Annex 1-producten. Hiervoor gelden dezelfde maatregelen als voor suiker op 
gebied van importheffingen en exportsubsidies. Sinds de Uruguay-ronde is de export van deze 
producten meer dan verdubbeld. De Europese suikerindustrie en voedingsmiddelen hebben dus 
geprofiteerd van de meer geliberaliseerde handel in landbouwproducten. Volgens Kaplan (in 
Hazeleger 2001) werd daardoor de industrie in ontwikkelingslanden als Zuid-Afrika 
weggeconcurreerd. Hij beschrijft een case, waarin door het GLB  de Spaanse en Griekse ingeblikte 
perzikkenindustrie de Zuid Afrikaanse industrie werd weggeconcurreerd uit de EU, de VS en Japan. 
(alle genoemde punten uit Hazeleger 2001) 
In het algemeen kan gesteld worden dat dumping met behulp van exportsubsidies door de EU altijd 
negatief uitpakt, dit geldt ook voor suiker. (Zie ook paragraaf 6.3) 

  
Volgens een rapport van Sustain (1) in 2000 (in Sustain 2, 2000) kan men de volgende conclusies 
trekken: 
- De landen die het meeste lijden van de beschermde markten zijn de arme rietsuiker producerende 

landen die geen deel uit maken van een preferentieel verdrag. 
- De landen die het meest geprofiteerd hebben zijn de landen die subsidies betalen aan hun 

bietentelers en die hun markt afschermen; i.e. de EU en de VS. 
- De armste landen die geprofiteerd hebben behoren vooral tot de ACP-landen. Maar als nadeel kan 

genoemd worden dat door de afhankelijkheid van deze verdragen, de diversificatie van de 
economie is tegengehouden, tevens heeft dit onduurzame productiemethodes bevorderd. 

- Consumenten in de EU en de VS hebben in het algemeen verloren, omdat men de dubbele prijs 
voor de suiker betaald heeft ten opzichte van de wereldmarktprijs. 

 
5.   Gevolgen van het Everything But Arms (EBA)-besluit 
 
Op 5 oktober 2000 nam de Europese Commissie een besluit om tariefvrije toegang te bieden voor de 
48 MOL’s. Van deze MOL’s hebben er 5 nu al preferentiële toegang tot de EU via het Suiker-protocol 
via het Cotonou-verdrag, namelijk Madagaskar, Malawi, Tanzania, Oeganda en Zambia. 29 andere 
ACP-landen vallen ook onder de MOL’s maar maken geen gebruik (om welke reden dan ook) van dit 
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suiker–protocol met de EU. Onder deze groep vallen bijvoorbeeld Mozambique en Soedan. Daarnaast 
hebben Kongo, Guyana, Ivoorkust en Kenia wel preferentiële toegang, dit zijn geen MOL’s maar 
HIPC-landen.  
Tot de Amerikaanse markt tenslotte hebben Mozambique, Bolivia, Kongo, Ivoorkust, Guyana, Haïti, 
Honduras, Madagaskar, Malawi, en Nicaragua preferentiële toegang. (Sustain 2, p.16) Landen die tot 
nu toe nog geen preferentiële toegang hadden tot de EU of de VS, krijgen nu dus ook de mogelijkheid 
hun producten tariefvrij af te zetten. Echter niet tegen de hoge EU-prijs waar de huidige landen wel 
van profiteren. 
Binnen het EBA-besluit worden, in tegenstelling tot andere producten waarvoor de maatregel volledig 
inging op 1-1-2001, de tarieven voor suiker stapsgewijs verlaagd tot 0 in de periode van 2006 tot 
2009. Tot 2009 wordt de tariefvrije toegang verhoogd van 74.000 ton in 2001/02 tot 197.000 ton in 
2009. (Hazeleger, p.26) 
De MOL’s produceren samen 2,1 miljoen ton suiker, en consumeren nu 3,7 miljoen ton. Zij 
importeren dus 1,6 miljoen ton. 
  
De Europese Commissie ontwikkelde twee scenario’s: 
Scenario 1: De MOL’s exporteren hun productie aan suiker naar de EU en importeren hun eigen 
benodigde suiker uit derde landen. Via deze substitutie van 1,4 miljoen ton, en een uitbreiding van de 
suikerproductie van 1,3 miljoen ton (evenals een uitbreiding van de suikerverwerking), kan er in totaal 
2,7 miljoen ton naar de EU worden geëxporteerd. 
Scenario 2: Als de MOL’s niet de capaciteit hebben om aan deze exportmogelijkheden te voldoen, 
zou de totale export kunnen blijven steken op 900.000 ton. 
 
Gevolgen van deze scenario’s voor het GLB: 
- Zowel bij Scenario 1 als 2 zouden de eerste 300.000 ton in de plaats komen van het huidige SPS-

verdrag.  
- De WTO staat 2,8 miljoen ton gesubsidieerde export van suiker toe vanuit de EU. Deze bestaan 

uit 1,8 miljoen ton afkomstig van ACP-landen, en 1,0 miljoen ton in de EU geproduceerde suiker. 
Als de MOL’s meer dan de 300.000 ton suiker produceren die nu gedekt wordt via het SPS-
verdrag, zal de EU haar eigen productie moeten verlagen. Dit heeft negatieve effecten voor de 
boeren en de verwerkende industrie, maar ook voor het EU-budget voor landbouw. Nu betalen 
namelijk de telers en de industrie voornamelijk het GLB. In de nieuwe situatie waarbij er meer uit 
ontwikkelingslanden wordt ingevoerd zal dit geld uit het EU-budget betaald moeten worden 
(zolang de exportsubsidies niet zijn afgeschaft overigens).  

- Additionele importen boven de 1,3 miljoen ton die met exportsubsidies kunnen worden 
geëxporteerd, zullen leiden tot extra beperking van de productie in de EU of moeten leiden tot 
non-food gebruik bijvoorbeeld als ethanol. 

- Als de Europese verwerkende industrie niet langer geïnteresseerd is in ACP suiker, moet de 
Europese Commissie die volgens het Suiker-protocol van het GLB opkopen tegen interventieprijs.  

- Scenario 1 zal leiden tot kosten van €1,054 miljard, scenario 2 kost €263 miljoen hier zitten de 
verliezen voor de Europese boeren en industrie niet in verwerkt. (Hazeleger 2001, p26-27). 

 
Oxfam  GB/ IDS publiceerde ook een onderzoek naar aanleiding van de kritiek vanuit de suikersector 
op het EBA-verdrag. Zij stellen dat er ongeveer 100.000 ton suiker extra suiker zal worden 
geïmporteerd vanuit landen die nu ook al suiker exporteren zoals Soedan, Zambia, Malawi, 
Mozambique, Tanzania, Madagaskar en eventueel Birma. Volgens Oxfam zullen de effecten voor de 
suikersector in Europa marginaal zijn, maar zullen de armste landen en mensen ter wereld hiervan juist 
profiteren. (Oxfam IDS 2001 in Hazeleger 2001). 
Een ander geluid kwam Smeessens van de Universiteit van Leuven en secretaris van de Belgische 
Suikerbietentelers-organisatie. Hij zegt dat het EBA-verdrag geen vaste minimumprijzen garandeert 
voor additionele suikerimporten vanuit de MOL’s. De huidige ACP-suiker waarvoor betreffende 
landen een vaste hoge prijs krijgen zal dan ook vervangen worden door suiker uit MOL’s tegen een 
veel lagere prijs. Dit ondermijnt het systeem van gegarandeerde prijzen en het 
productiebeheersingssysteem, wat ten koste gaat van ACP-landen en Europese producenten. 
(Smeessens in Hazeleger 2001). 
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Voorlopig zal de EU nog vasthouden aan haar afspraken met ACP-landen. Maar is ook volgens 
Hazeleger onzeker wat er gebeurt als de exporten vanuit MOL’s zullen stijgen boven 900.000 of zelfs 
2,7 miljoen ton. (idem, pag. 27). 
De effecten van het Cotonouverdrag op ‘the transfers on (economic) development’ van deze landen 
zijn twijfelachtig, hoewel de landen er financieel wel van geprofiteerd hebben. EBA is zelfs meer 
twijfelachtig als een middel tot ontwikkeling. Substantiële importen vanuit de MOL’s kunnen niet 
verwacht worden voor 2007. De hervorming van het GLB in 2005 kan het EBA-verdrag overbodig of 
onwenselijk maken. Ook zijn er geen garanties afgegeven binnen EBA over prijzen of volumes, in 
tegenstelling tot het verdrag met ACP-landen. (idem, pag. 27). 
Volgens de Vries van CSM (interview, zie bijlage 13) kan het nieuwe EBA-voorstel op dezelfde 
manier misbruikt worden als de Landelijke Gebieden Overzee-overeenkomst tussen Nederland en het 
Caribische gebied. Landen als India, Thailand en Brazilië kunnen hun suiker naar een Minst 
Ontwikkeld Land vervoeren als Bangladesh (vanuit India) van waaruit geen importheffingen in de EU 
geheven worden vanaf 2006. Hiervan profiteren vooral smokkelaars, en er is dan dus geen sprake van 
armoedebestrijding. ACP-landen kunnen ook niet meer concurreren met de EBA-landen, maar het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken vindt Mauritius en Fiji blijkbaar niet arm genoeg meer. 
Een betere oplossing dan EBA is volgens de Vries, deze landen ook een quotum te geven zoals het 
Cotonou-verdrag, waardoor men een vaste garantieprijs ontvangt. Zonder deze hoge garantieprijs zal 
men in deze landen niet snel gaan investeren in de suikerteelt, omdat men dan grote risico’s loopt. 
Hierdoor wordt misbruik via carrouselverkeer en smokkel ook voorkomen. EU-Commissaris Lamy 
wil echter niet luisteren naar deze kritiek.  
 
* Case: De gevolgen voor Mozambique van het EBA-voorstel 
 
Suiker wordt in Mozambique (vanaf 2004) op 5 of 6 grote plantages geteeld, met elk een eigen 
suikermolen die witte of ruwe suiker produceert. Momenteel wordt er via de molen 140.000 ton suiker 
geproduceerd, en vinden hier 6.000 vaste – en 11.000 seizoensarbeiders werk. Vakbonden zijn 
mogelijk, en zoveel mogelijk werk wordt handmatig gedaan om zoveel mogelijk banen mogelijk te 
maken.  
Mozambique kan produceren tegen een kostprijs van $190 tot $250 per ton, en is dus een lage kosten 
producent. Door het EBA-voorstel kan zij naast een preferentiële toegang tot de VS-markt ook 
toegang krijgen tot de EU-markt. 
Mozambique beschermt haar eigen markt met importtarieven van $385 (ruw) tot $450 (wit) per ton. 
Deze liggen echter onder vuur van de IMF en de Wereldbank. Maar tot 2012 wanneer de vrije SADC-
suikermarkt wordt geopend, lijkt men de markt te kunnen beschermen. 
Er schuilen echter ook gevaren door de privatisering van de plantages en de molens. Hierdoor wordt 
de grond verdeeld over kleine boeren die echter afhankelijk zijn van de plantagehouders die de 
inkoopprijs kan manipuleren. Ook moeten de boeren zelf de oogstrisico’s dragen. De 
werkomstandigheden zijn zwaarder op de kleine bedrijven, en de mensen kunnen zich door 
fragmentatie moeilijker verenigen om de lonen of werkomstandigheden te verbeteren. 
Een uitbreiding van de export via het EBA-voorstel zou banen creëren, maar dit zouden veel slechter 
betaalde banen zijn dan die nu in de industrie bestaan. 
Ook de EU draagt ook bij aan de problemen in Zuidelijk Afrika via gesubsidieerde exporten. Zij 
importeert 216.000 ton ruwe suiker en melasse uit MOL’s, maar exporteert 492.000 ton witte suiker 
naar deze MOL’s. Als de EU deze export zou stoppen en een zuidelijke markt voor Mozambique en 
andere producenten zou creëren, zou dit waarschijnlijk meer helpen dan het EBA-verdrag.  
De conclusie is dat de toegang tot de EU duizenden banen zou creëren met negatieve bijeffecten. Zich 
inzetten voor EBA alleen voor ruwe suiker is niet voldoende. De EU moet ook haar tarieven verlagen 
voor verwerkte en industriële suiker en suikerproducten, en de subsidiëring stoppen van de export van 
deze producten. (Hazeleger 2001, p. 28) 
 
6. (Verwachte) gevolgen van liberalisering en wijzigingen in het EU-beleid  
 
Door de WTO-afspraken zou binnen een aantal jaren het GLB voor suiker aangepast kunnen worden. 
Verlaging van de interne suikerprijs zou dan gepaard kunnen gaan met compensaties in de vorm van 
directe betalingen. Ook zouden de productie- en invoerquota verlaagd kunnen worden en op lange 
termijn zelfs kunnen worden afgeschaft. Hierdoor zou de wereldmarktprijs kunnen stijgen (zoals 
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gezegd zijn de meningen hierover verdeeld), en zou de toegang tot de EU-markt worden vergroot. Een 
nadeel is dat de preferentiële toegang van ACP-landen wordt beëindigd, en dat importsubstitutie en 
dumpen niet zullen stoppen. (Hazeleger 2001 p.22) 
Op dit moment is suiker buiten Agenda 2000 gehouden, waarin een begin is gemaakt met 
bovengenoemde maatregelen. Het huidige beleid zal tot 2005 nagenoeg ongewijzigd blijven. Het 
beleid is met name buiten schot gebleven doordat de telers en verwerkers zelf de exportsubsidies 
opbrachten via productieheffingen. (interview de Vries CSM). Na 2005 zal er waarschijnlijk wel een 
interne prijsverlaging optreden omdat het volume suiker dat met subsidies geëxporteerd wordt 35% - 
en de hoeveelheid exportsubsidies 60% hoger zijn dan de WTO-afspraken.  
Er werden door verschillende organisaties scenario’s ontwikkeld en discussies gehouden om de 
gevolgen van liberalisering te beoordelen.  
 
* Het Ministerie van LNV 
 
Bij volledig liberalisatie zal de prijs met meer dan 30% dalen. Suiker blijft dan echter in het bouwplan 
gehandhaafd. ‘Dit is bij gebrek aan economisch aantrekkelijke alternatieven zelfs het geval als er geen 
sprake meer zou zijn van prijscompenserende directe inkomenssteun. Ondanks de sterke 
inkomensdaling blijft suiker economisch aantrekkelijker dan andere gewassen. De suikerindustrie zal 
in die situatie streven naar verdere efficiencyverbetering en naar zeer nauwe banden met de grotere en 
zeer intensief producerende akkerbouwbedrijven.  
De prijs- en inkomensdalingen in de akkerbouw leiden tot het beëindigen en omschakelen van vele 
bedrijven.(…) Voorts zullen steeds meer akkerbouwbedrijven overgenomen worden door veehouders.’ 
Bijvoorbeeld om graan te telen voor je eigen veehouderij. ‘Andere alternatieven zijn verbouw van 
biologische (voeder)gewassen, van pootaardappelen, van bloembollen en boomteelt. 
Vollegrondsgroenteteelt lijkt bij verdere handelsliberalisatie geen optie vanwege te verwachten extra 
concurrentie uit kandidaat-lidstaten en derde landen. Verdergaande handelsliberalisatie brengt 
namelijk ook een afbraak van bestaande invoerbescherming in deze sector met zich mee. 
Bij volledige handelsliberalisatie zonder compenserende directe inkomenssteun is er voor het 
traditionele akkerbouwbedrijf geen toekomst. De grootschalige akkerbouw is verdwenen uit de 
zandgebieden. De teelt van zetmeelaardappelen is verplaatst naar de kandidaat-lidstaten.’ Bij een meer 
gematigde liberalisatie zijn er nog kansen voor graan, suikerbieten en eventueel 
consumptieaardappelen. (Min. LNV, 2002, p.23-24) 
 
*  Het Landbouwkundig Economisch Instituut 
 
Het LEI (LEI 2001, in Hazeleger 2001, p.22-24) heeft 4 scenario’s ontwikkeld om de gevolgen van 
liberalisering te kunnen beoordelen: 
1. Liberalisering van primaire producten: verlaging van de importtarieven en exportsubsidies met 

50%. 
2. Zie 1. + een verlaging met 50% van de steun aan agrarische bedrijven. 
3. Liberalisering van primaire en verwerkte producten en een verlaging met 50% van de steun aan 

agrarische bedrijven. 
4. Liberalisering van alle producten (ook buiten de agrarische sector), verlaging van de steun aan 

agrarische bedrijven. 
Conclusies van dit onderzoek zijn: 
- Scenario 1 leidt tot een uitbreiding van de primaire agrarische sector van netto exporterende 

landen van primaire agrarische producten, maar een achteruitgang van verwerking en industrie. De 
uitzondering hierop vormen de lage inkomens landen die netto exporteur zijn van primaire 
producten maar importeur van verwerkte voedselproducten. Dit zijn Tanzania, Oeganda en de rest 
van Sub Sahara Afrika. Door liberalisering zullen hun importen van voedselgranen sneller stijgen 
dan de exporten. Dit komt door hun hoge importtarieven op voedselgranen. Hun verlies van 
aandeel op de wereldmarkt zal leiden tot een lagere landelijke productie en een lagere prijs voor 
landbouwproducten. Dit heeft grote nadelen voor de agrarische productiesector. 

- Scenario 2 zal leiden tot lagere productie in de EU, Japan en de Newly Industrialised Countries in 
Azië. Hierdoor zal de vraag stijgen en de export uit de EU zal dalen. Dit zal echter niet leiden tot 
een hoger marktaandeel van ontwikkelingslanden. Vooral boeren uit de ontwikkelde landen als de 
VS, Mexico, Canada, Australië en Nieuw Zeeland zullen profiteren van extra deze markttoegang. 
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- Ontwikkelingslanden zullen vooral profiteren bij scenario 3, omdat dan ook de handel in 
verwerkte producten wordt geliberaliseerd. De verwerkende industrie in ontwikkelde landen zal 
zich dan verplaatsen naar de middelste inkomens landen. De agrarische productie zal in dit 
scenario uitbreiden in de lagere – en middelste inkomenslanden, met name in Latijns-Amerika. In 
dit scenario zullen echter weer de landen die exporteur zijn van primaire producten maar 
importeur van verwerkte voedselproducten niet profiteren. Deze landen zullen last hebben van de 
mindere vraag vanuit de EU naar onbewerkte producten. Vooral de boeren en verwerkende 
industrie in Australië en Nieuw-Zeeland zullen profiteren bij dit scenario. 
 

* De FAO (Wereldvoedsel en landbouworganisatie binnen de VN) 
 
Een FAO-studie uit  2001 over de liberalisering van de suikermarkt kwam tot ongeveer dezelfde 
conclusies (FAO 2001 in Hazeleger): 
- Als de EU zich zou houden aan de WTO-afspraken tot 2005, zou haar productie afnemen en de 

productie in andere landen toenemen. De wereldmarktprijs zou hierbij $262 per ton zijn. 
- Bij volledige liberalisering, zal de wereldmarktprijs voor suiker stijgen met 43% tot $386 per ton. 

De totale handel zou dalen, omdat de consumptie meer zal stijgen dan de productie. In landen met 
hoge importtarieven zal de productie dalen en de consumptie stijgen, vooral in Azië. Vooral India, 
de VS en Japan zouden hun exporten zien toenemen bij dit scenario. 

- ACP-landen zouden als zij hun preferentiële status ten opzichte van de EU verliezen door 
liberalisering, hun exportinkomsten met 8% zien dalen.  

 
* LMC International 
 
Volgens J. Fry Managing Director van LMC International, UK (in CAB, 1997 p.15-16) zullen door 
liberalisering landen met een lage kostprijs als Australië, Thailand, Brazilië, India en de groep van 
Zuid-Afrikaanse exporteurs belangrijker worden. De rol van producerende landen met een hoge 
kostprijs als Europa, de VS, en bepaalde landen in het Caribische gebied en Oost-Azië zal marginaal 
worden. In landen als de Filippijnen, Thailand, Chili en China zal er een grootscheepse mechanisatie 
en landhervorming moeten plaatsvinden om te kunnen groeien, omdat de hoge loonkosten (door de 
verwachte economische groei in deze landen) dit anders zouden verhinderen.  
Om succesvol te kunnen blijven op de wereldmarkt is technologische vooruitgang een voorwaarde, 
doordat de kosten blijven stijgen en de wereldmarktprijs voor suiker naar verwachting blijft dalen. Op 
de langere termijn is suiker een van de exportgewassen waarvan de prijs het minst onderhevig is aan 
prijsdaling (1,5% per jaar, ten opzichte van 1,9 tot 3,5% voor andere gewassen. De extra productie die 
dit tot gevolg zou kunnen hebben in een geliberaliseerde markt zou deze trend echter kunnen keren, en 
ook verdere prijsdaling tot gevolg hebben. Bij stijgende kosten voor lonen, is de enige oplossing om 
concurrerend te kunnen blijven, technologische vooruitgang. (CAB, 1997, p.15-16) 
 
* Het ministerie van LNV 
 
Het ministerie van LNV heeft ook een scenariostudie uitgevoerd. Zij vergelijken de huidige WTO-
afspraak met 2 andere scenario’s.  
- De huidige afspraak voor alle producten is de importtarieven en exportsubsidie te verlagen met 

36%. Verdere liberalisering is niet te verwachten volgens hen. In de WTO geldt een uitzondering 
voor suiker, hiervoor hoeft maar gereduceerd te worden met 20%. 

- Scenario 1: (tariefafbraak en verlaging exportsubsidies met 25%), dan zakt de prijs van de huidige 
EU-prijs van 1327 gld/ton, naar 1134 gld.  

- Scenario 2: (idem beide 50 %) naar 941 gld, wereldmarktprijs is 544 gld/ton. 
Door de liberalisering is een aanpassing van het EU-prijsniveau dus noodzakelijk. Er blijft echter wel 
ruimte voor handhaving van de quotering. De voordelen van deze quotering wegen echter steeds 
minder op tegen de nadelen, naarmate door verdere liberalisering de prijs verder zakt. Het nadeel 
wordt dan namelijk dat men hoewel men lagere prijzen krijgt, zijn productieniveau niet mag 
uitbreiden. Analoog aan het graanbeleid is dan een hervorming mogelijk waarbij een deel van de 
prijsondersteuning wordt vervangen door directe inkomenstoeslagen. 
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* Discussie in Groot-Brittannië 
 
In Groot-Brittannië is er een discussie tussen enerzijds de consumenten (Consumers in Europe Group 
(CEG)) en de producenten (British Sugar, Tate & Lyle , National Farmer’s Union  en ACP London 
Sugar Group). De consumenten willen een volledige liberalisering en dus opheffen van het GLB voor 
suiker. De producten zijn tegen een volledig opheffen van dit GLB, omdat: 
- Zelfs als de suikerprijzen substantieel zouden dalen, de consumenten hier weinig van zouden 

merken. (British Sugar) 
- De wereldmarktprijs irrelevant is voor de meeste suiker die in een land geconsumeerd wordt, als 

deze suiker ook in dat land geproduceerd is. Dit komt omdat de meeste landen hun suikerindustrie 
steunen, direct door prijsmechanismen of door maatregelen als belastingvoordelen, importquota of 
–heffingen, productiesubsidies.  (ACP London Sugar Group) 

In deze discussie werden de belangen van niet-ACP ontwikkelingslanden echter maar beperkt 
meegenomen. (Sustain 2 p.5) 
 
Ter illustratie vindt u nu een case van de gevolgen van een mogelijke liberalisering voor Fiji, als ACP-
land. 
 
* Case de gevolgen van liberalisering voor Fiji 
 
Op Fiji is 42% van de agrarische productiewaarde, 30% van de waarde uit de verwerkende industrie 
en 11% van het BNP, afkomstig uit de teelt en verwerking van suikerriet. 25% van de arbeidspopulatie 
is hierin werkzaam. Van de suikerproductie wordt 40% via preferentiële toegang tot de EU verkocht, 
dit komt overeen met 65% van de opbrengsten. Dit had grote voordelen; een veel hogere (soms zelfs 
dubbel van de wereldmarktprijs)en stabielere verkoopprijs. Deze stabiliteit blijkt uit de vergelijking 
met fluctuaties van de wereldmarktprijs; tussen 1975 en 1991 41% fluctuaties in de wereldmarktprijs 
ten opzichte van 8,7% in de EU-prijs. Naar de VS wordt nog eens10% van de productie via 
preferentiële toegang geëxporteerd. Voordelen van deze preferenties waren verder: hogere productie, 
meer arbeidsinzet op de boerderijen, hogere inkomens voor de landeigenaren en pachters (de telers), 
minder armoede, door de stabiliteit de mogelijkheid te kunnen lenen voor investeringen, en 
toegenomen uitgaven aan onderwijs, gezondheidszorg en huisvesting. 
De gevolgen van volledige liberalisering zouden zijn (Reddy en Yanagida in Sustain 2, p.: 
- Zonder externe hulp zouden kleine boeren met enorme verliezen te maken krijgen en verder in de 

armoede verdwijnen; 
- Nu bevindt 21% van de bevolking zich onder de armoedegrens, dit zou oplopen tot 80 % van de 

huishoudens; 
- Nu bevinden boeren met 2,8 hectare of minder zich onder de armoedegrens, dit zou oplopen tot 

7,2 hectare bij liberalisering; 
- De algemene economische ontwikkeling van het land zou belemmerd worden, door een 

vermindering van de exportinkomsten. 
Bijkomende omstandigheden als verschillende etnische en politieke aanspraken over suikerrietgronden 
(met als gevolg een staatsgreep in 2000), een gebrek aan diversificatie in de landbouw, agro-
economische inefficiëntie door het telen op marginale gronden en een belastingstructuur die kleine 
beren stimuleert, verergeren de problemen door liberalisering. Een oplossing zou nog kunnen liggen in 
de overschakeling naar andere gewassen. 
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Bijlage 10  De sociale- en milieugevolgen van suikerbieten ten opzichte van suikerriet  
 
In deze paragraaf ga ik dieper in op de sociale - en milieugevolgen, waarbij ik de teelt van 
suikerbieten vergelijk met de teelt van suikerriet. Ik gebruik hierbij suiker omdat dit binnen de 
EU nog steeds een product is dat afgeschermd is van de wereldmarkt via het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. (Zie Hoofdstuk 6). Er is nu een discussie gaande om 
meer en eerder dan 2009 suiker uit suikerriet toe te laten in de EU uit de Minst 
OntwikkelingsLanden (MOL’s). Deze paragraaf moet als achtergrond van deze discussie 
gezien worden, maar veel geschetste problemen zullen ook gelden voor andere 
exportgewassen. 
Ik heb voor deze paragraaf interviews gehouden met Paul Struik van Wageningen Universiteit, 
en met Gerton Timmermans van Timmermans Agri Service te America een loonwerkbedrijf 
gespecialiseerd in gewasbescherming. Ook heb ik een video ‘Zuckerrübe gegen Zuckerrohr’ 
van de Süd Deutsche Rundfunk (SWR, 2001) bekeken waarbij een vergelijking tussen beide 
teelten werd gemaakt in Duitsland en Brazilië. Daarnaast is heb ik gebruik gemaakt van 
literatuur. 
 
1. De milieugevolgen van suikerriet 
Suikerriet is een meerjarig gewas, de productie is ongeveer 10 tot 12.000 kg ruwe suiker per 
hectare. Het gewas heeft hoge temperaturen nodig voor een efficiënte fotosynthese, en er is 
veel water nodig bij de teelt. Door de vochtige omstandigheden is het gewas wel gevoelig voor 
schimmels.  
Of het gewas extensief of intensief geteeld wordt hangt af van het betreffende land. In 
sommige landen wordt het ook geteeld door kleine boeren voor eigen gebruik of om tot 
alcohol te stoken.  
Suiker wordt uit het suikerriet gehaald door het sap uit het riet te persen. De overblijvende 
droge stof is eventueel nog als brandstof te gebruiken, verder zijn er weinig 
toepassingsmogelijkheden. (interview Paul Struik) In Australië worden wel veel bijproducten 
gerecycled. (CAB, 1997, p.414) 
Volgens het Center for Agriculture and Biosciences in Australië (een van de grootste 
suikerrietproducenten ter wereld) (CAB, 1997) zijn bij de teelt van suikerriet de volgende 
milieueffecten te onderscheiden: bodemerosie (vooral bij teelt op hellingen), bodemuitputting, 
verzilting, verzuring, wateruitputting en bodemdegradatie.  
In Australië is de afhankelijkheid van irrigatie bij de suikerrietteelt groot, 40% van het areaal 
wordt geïrrigeerd. De verschillen tussen benodigd water en jaarlijkse effectieve regenval (met 
aftrek van verdamping) variëren op 7 verschillende locaties van 440 tot 2380 mm. Deze 
hoeveelheid moet worden aangevuld door irrigatie. De efficiëntste irrigatiemethodes zoals 
druppelirrigatie worden door de hoge investeringskosten nog lang niet overal toegepast. 
Binnen gebruikte methodes zijn er nog veel efficiëntieverbeteringen mogelijk. (CAB, 1997, 
p.287-302, 448) Zelfs met de efficiëntste irrigatiemethodes blijft het risico op wateruitputting 
echter groot (op lange termijn).  
Bijkomend nadeel van irrigatie is dat de bodem op termijn verzilt kan raken, of een overschot 
aan natrium (NaNO3) kan krijgen. Het gevolg is dat de gewassen gevoelig worden voor 
verdroging. (CAB, 1997, p.318-319) Ook is er een verlies aan biodiversiteit in wetlands omdat 
hier minder water wordt aangevoerd. Tevens dringt zout water landinwaarts in het grondwater 
wanneer zoet water wordt opgepompt. (CAB, 1997, p.414) Door irrigatie stijgt ook het 
grondwaterpeil van zoet water, waardoor het risico op verzilting groter wordt omdat het zilt 
dat via irrigatie is aangevoerd, geen kans krijgt naar diepere lagen te verdwijnen. (CAB, 1997, 
p.445) 
In Australië vindt suikerrietteelt vooral plaats langs de Oostkust. Deze teelt heeft de volgende 
negatieve gevolgen voor het milieu (gehad): het verdwijnen van natuurgebieden langs rivieren 
en wetlands, bodemerosie en sedimentatie van deze grond benedenstrooms (met verlies aan 



 160

biodiversiteit en overstromingen als gevolg), verontreiniging van water met nutriënten, 
pesticiden en andere afzettingen. Het verlies aan bodem door erosie bij suikerrietteelt op 
hellingen kan oplopen tot 380 ton per hectare jaarlijks, vergeleken met 4 ton per jaar wanneer 
er (oorspronkelijk) tropisch regenwoud op deze hellingen groeit. (CAB, 1997, p.403-421) 
Vergelijkbare problemen zullen zich voordoen in andere landen.  
Door klimaatverandering zal de suikerrietteelt in de toekomst waarschijnlijk meer last krijgen 
van schimmels, onkruiden, ziekten en insectenplagen. In de toekomst wordt mogelijk 
genetische manipulatie toegepast om de productiviteit te verhogen, resistentie tegen ziekten en 
plagen te verkrijgen en grotere toepasbaarheid van bijproducten in de verwerkende industrie te 
verkrijgen.  
De CAB spreekt over een potentiële opbrengst in Australië van 22 tot 31.000 kg suiker per 
hectare in warme gebieden, en 18 tot 24.000 kg in iets gematigdere gebieden. (CAB, 1997, 
p.48) Struik sprak over een gemiddelde opbrengst (mondiaal) van 10 tot 12.000 kg per hectare 
(vergelijkbaar met suikerbieten). 
In de videofilm waarbij de teelt van suikerbieten in Duitsland werd vergeleken met 
suikerrietteelt in Brazilië, bleek dat er veel regenwoud gekapt wordt om nieuwe plantages 
suikerriet aan te leggen. Brazilië heeft in korte tijd haar suikerexport uitgebreid van 2 tot 3 
miljoen ton in 1992, naar 10 miljoen ton in 2001. De Vries van CSM verwacht dat dit nog 
verder zal stijgen tot 12 tot 14 miljoen ton. Het kost weinig verbeeldingskracht dat dit ten 
koste zal gaan van nog meer tropisch regenwoud. 
Bij de suikerverwerking wordt vervuild water van 40 graden Celsius geloosd in de rivieren, 
hierdoor zijn de vissen verdwenen. Ook treedt er luchtvervuiling op door het verbranden van 
het restafval. De bodem en het water zijn verder vervuild door het gebruik van pesticiden.  
In Noordoost-Thailand is er ook tropisch regenwoud verloren gegaan voor de aanleg van 
suikerrietplantages, terwijl de subsidie op elektriciteit in India er voor zorgt dat er veel 
grondwater van grote dieptes wordt onttrokken door de suikerrietteelt. (CAB, 1997, p.9) 
Het energieverbruik per 1000 kg suiker in de suikerverwerkende industrie is dubbel zo groot 
bij suikerriet in Australië en 3 maal zo groot in China en Thailand, dan bij verwerking van 
suikerbieten in de EU of de VS. (CAB, 1997, p.10) 
 
2. De sociale gevolgen van suikerrietteelt  
De teelt van suikerriet in Brazilië vindt plaats op in totaal 250 tot 300 grote plantages, die ook 
verwerkende suikerfabrieken bevatten. Uit genoemde video bleek hoe slecht de 
arbeidsomstandigheden op deze suikerrietplantages zijn. Landarbeiders spuiten handmatig 
bestrijdingsmiddelen zonder enige lichaamsbescherming. Men wordt volgens een arbeider als 
beesten behandeld, er is bijvoorbeeld weinig hulp bij ziekte en ongelukken. Er waren op 
betreffende plantage reeds 70 mensen gestorven door allerlei oorzaken.  
Ook Stalenhoef (1996, p.26) bevestigt het op grote schaal gebruik maken van pesticiden, 
terwijl informatie op de verpakkingen summier is en er nauwelijks beschermende kleding 
voorhanden is in Brazilië in zijn algemeen. Verder: ‘Door de lage cacaoprijzen is de grond van 
veel kleine boeren opgekocht door grootgrondbezitters(1991: ca. 26.000), die ruimschoots 
gebruik maken van chemicaliën.’ In de suikerrietteelt zijn vergelijkbare processen aan de 
hand.   
Men werkt zes dagen per week, twaalf uur per dag op basis van stukloon. Door het groot 
aantal landloze boeren en werklozen in Brazilië, worden de lonen laaggehouden, ongeveer €3 
per dag. Hiervan kunnen gezinnen met 8 kinderen amper in leven blijven. Een arbeider van 42 
jaar zegt dat de situatie sinds zijn 12e jaar toen hij begon te werken alleen maar erger is 
geworden. Soms worden groepen arbeiders uit andere delen van Brazilië gehaald die nog voor 
minder geld willen werken. Door de slechte huisvesting, lange werktijden en lange 
loopafstanden waren deze echter al weer vertrokken. Als landarbeiders overigens lid willen 
worden van een vakbond worden zij bedreigd met ontslag. 
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Door gesprekken met landloze boeren bleek dat hele boerengemeenschappen (in dit geval van 
5.000 mensen) met geweld door bewapende mensen van grootgrondbezitters, van hun grond af 
worden verjaagd. De vrijkomende grond wordt vervolgens toegevoegd aan de 
suikerrietplantage.  
 
• Case suikerrietteelt in Kenia 
In Kenia wordt op 58.00 hectare 5 miljoen ton suiker per jaar geproduceerd, dit is 0,3% van de 
totale wereldproductie. Toch is dit nog te weinig voor de nationale consumptie en wordt er 
nog suiker geïmporteerd. 
Er zijn echter problemen die aan deze teelt gerelateerd zijn, zoals honger en ondervoeding 
onder telers en landarbeiders. De oorzaken hier van zijn: 
- Slecht management binnen de productie, oogst en verwerking van suikerriet, door de 

suikerrietbedrijven die de suiker verwerken en vaak in overheidshanden zijn. Als gevolg 
hiervan werden telers vaak jaren achter elkaar niet betaald, en werd de suiker niet geoogst 
maar gebruikt als brandstof. 

- Goedkope importen zorgden er voor dat de bedrijven de suiker niet konden verkopen, en 
daardoor hun telers niet konden uitbetalen. Een deel van deze importen is afkomstig van 
handelaren die de invoerbelastingen ontlopen, het grootste gedeelte is echter afkomstig van 
gesubsidieerde exporten van bijvoorbeeld de EU. In 1998 bleven de bedrijven daardoor 
zitten met een voorraad van 200.000 ton suiker. Hoewel Kenia preferentiële toegang heeft 
voor suiker tot de EU, kwam men doordat men deze goedkope importen niet kon 
tegenhouden toch in de problemen. Ook kon men hierdoor haar eigen suikerproductie niet 
uitbreiden.  

 
Boeren die aan de Mumias Sugar Company leveren, dreigden door bovenstaande problemen 
voedselgewassen te gaan telen in plaats van suikerriet. (The Nation in Sustain 2) In Mumias is 
het Community Rehabilitation and Environmental Programme actief, een NGO die een partner 
is van Oxfam. Deze organisatie is actie op gebied van voedselzekerheid, 
gemeenschapsopbouw en plattelandsontwikkeling via biologische landbouw en kleinschalige 
irrigatie. In dit gebied werden eerst alleen suikerriet geteeld in monocultuur, maar worden 
boeren aangemoedigd ook eigen voedsel te gaan telen en suiker zonder gebruik van kunstmest 
en bestrijdingsmiddelen. De suiker produceren ze vooral op kleinere stukjes land. Thomas 
Barasa Programme Officer van Food Security and Land in Kenia zegt dan ook: “Farmers are 
better off producing food than growing a crop which earns them next to nothing”. (Sustain 2, 
p.12)  In Fiji is er bewijs dat de beste opbrengsten gehaald worden op arealen van 1 hectare of 
minder. (Grynberg in Sustain 2, p.12) 
 
3. De milieugevolgen van suikerbietenteelt 
De suikerbiet blijkt qua energie-efficiëntie vergeleken met gerst, aardappelen en oliezaden 
zeer efficiënt te zijn (variërend van een 2 tot 2,5 maal hogere energieratio). Dat betekent dat de 
teelt veel energie oplevert in verhouding tot de energie-input. (Törner, 1997) Het gebruik van 
kunstmest in suikerbieten is beperkt, omdat het suikergehalte daalt bij te veel stikstof. (Struik) 
Sinds de jaren ’60 is de gift van kunstmest in de vorm van stikstof, fosfor en kali afgenomen in 
de EU. (Draycott et al., 1997) Verder verdwijnt er na een suikerbietenteelt weinig stikstof in 
de vorm van nitraten naar bodem en water, vergeleken met de teelt van granen en aardappels. 
Dit komt omdat de suikerbiet tot in de herfst stikstof blijft opnemen. (Shepherd et al., 1997) 
Ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen valt mee in vergelijking met andere gewassen. Dit 
komt onder andere omdat er relatief lang mechanische onkruidbestrijding mogelijk is. (Struik) 
Volgens Maarsingh van LTO Nederland (interview zie bijlage 13) wordt bij de teelt van 
suikerbieten 3 kg bestrijdingsmiddel per hectare gebruikt. Dit is laag in vergelijking met 
bloembollen (25 kg) en lelies (125 kg). Volgens Timmermans wordt er hoofdzakelijk tegen 
bladvlekkenziekte gespoten. Door het quotumsysteem (maximaal 2.500 kg suiker per hectare, 
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bij een opbrengst van 10.000 kg suiker per hectare) kan men maximaal op een kwart van zijn 
land suikerbieten telen. Dit past goed in een vruchtwisseling van vier jaar. Een afwisseling van 
suikerbieten, granen, aardappels en conserven (bijvoorbeeld erwten of bonen) is gebruikelijk.  
Hierdoor wordt voorkomen dat men grondontsmetting moet toepassen. Als men om de twee 
jaar suikerbieten zou telen zou dit ook ten koste gaan van de bodemvruchtbaarheid. (interview 
Timmermans) 
Boeren in de EU gebruiken suikerbieten binnen hun bouwplan. Als door verdere liberalisering 
suiker uit het bouwplan zou verdwijnen in Nederland, zou dit zeer schadelijk zijn voor de 
vruchtwisseling. Het bouwplan is nu namelijk al te eenzijdig vastgesteld. Door een gebrek aan 
vruchtwisseling is het risico om ziekten en plagen groter, en de noodzaak van 
bestrijdingsmiddelen gebruik dus ook. (interview de Koeijer) 
Timmermans is overigens niet te spreken over de Commissie voor de Toelating van 
Bestrijdingsmiddelen (CTB). Vooral sinds deze organisatie geprivatiseerd is vijf jaar geleden,  
is de situatie verslechterd. Door haar beleid worden milieuvriendelijke middelen veel te laat 
toegelaten. Ook komt het voor dat een middel dat wel is toegelaten bij de teelt van fruit, niet 
gebruikt mogen worden bij de teelt van suikerbieten. Dit terwijl de risico’s door de directe 
consumptie van fruit eventueel toch gevaarlijker zouden kunnen zijn, dan bij de teelt van 
suikerbieten die nog eerst een verwerkingsproces ondergaan. In Duitsland is dit betreffende 
middel wel toegelaten bij de teelt van suikerbieten. 
Volgens Struik wordt er relatief veel energie verbruikt in het verwerkingsproces van 
suikerbieten. De bijproducten (ongeveer 25% van de biet) van het verwerkingsproces zijn: 
melasse dat vooral gebruikt wordt als veevoer, vinasse dat net als melasse eventueel gebruikt 
kan worden voor de productie van alcohol en ethanol, en calciumhoudende meststof. Door de 
verplichte waterzuivering zijn de milieugevolgen van de verwerking beperkt.  
 
4. De sociale gevolgen van suikerbietenteelt  
Zoals al gezegd is de suikerbiet een cruciaal onderdeel binnen het bouwplan in Europa. 
Daarbij is het één van de weinige gewassen waarbij de boer gegarandeerd is van een goede 
prijs voor zijn product. De inkomens in de akkerbouw zijn al jaren niet hoog, dus als dit 
product zou verdwijnen door liberalisering zou dit zeer nadelig kunnen uitpakken voor de 
akkerbouwers. 
Volgens de vrije-markttheorie is het wel zo dat de consumenten een te hoge prijs voor hun 
suiker betalen, omdat de goedkopere rietsuiker (buiten ACP-landen en een aantal andere 
ontwikkelingslanden, zie Hoofdstuk 6) niet wordt toegelaten in de EU.  
Het is maar zeer de vraag of consumenten echter zullen profiteren van verdere liberalisering, 
omdat de prijs van Coca Cola in Brazilië en Noorwegen hoger is dan in de EU. Hoewel beide 
landen tegen lage wereldmarktprijs suiker kunnen verkrijgen. (SWR, 2001)  
Ook zijn de arbeidsomstandigheden veel beter en de lonen hoger in de verwerkende 
suikerindustrie in de EU vergeleken met bijvoorbeeld Brazilië, door wetgeving en CAO’s.   
Volgens de Vries van CSM (zie bijlage 13) is de prijs van suiker afkomstig van suikerbieten 
zo hoog vergeleken met suiker afkomstig van suikerriet, omdat de eisen op gebied van milieu 
en arbeidsomstandigheden en de arbeidskosten veel hoger zijn in de EU dan in landen als 
Brazilië. Bij liberalisering is er dan ook sprake van oneerlijke concurrentie, doordat er geen 
level playing field is.  
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Bijlage 11  Standpunten Friends of the Earth Europe over het GLB  
 
Aangevuld met standpunten van Birdlife en andere NGO’s, en eigen bijdrages en commentaar. 
 
Nadelen van het huidige GLB 
 
* Friends of the Earth Europa is in juni 2002 een nieuwe campagne gestart ‘Food and Farming: Time 
to Choose!’. Zij vinden dat de volgende zaken mis zijn aan het huidige GLB: 
- een grote focus op productiviteit en export; dit heeft geresulteerd in milieudegradatie, onveilig en 

ongezond (lage kwaliteit) voedsel, plattelandsontvolking en schade aan ontwikkelingslanden; 
- onduurzame intensieve productiemethoden die geleid hebben tot achteruitgang in 

bodemvruchtbaarheid, vernietiging van biodiversiteit, een toename van transportkilometers voor 
voedsel en de accumulatie van chemicaliën in water en bodem; 

- het bevoordelen van de grote boerderijen ten opzichte van de kleine boerderijen want 80% van de 
landbouwsubsidies gaan naar slechts 20% van de boeren. 

 
Volgens Birdlife International (een Europese milieuorganisatie) zijn de volgende milieuproblemen 
ontstaan door onder andere het GLB (met aanvullingen van FOE Europe en mijzelf): 
Klimaatverandering; leidend tot stijgende zeespiegels, overstroming van laag gelegen gebieden, 
smelten van gletsjers en poolkappen, verandering in neerslagpatronen die leiden tot overstromingen en 
droogtes, en het meer voorkomen van klimaatextremen. (Birdlife, 2002). FOE Europe (2002) voegt 
hieraan toe dat landbouw hoogst waarschijnlijk meer dan welke industriële sector dan ook bijdraagt aan 
dit broeikaseffect. Dit gebeurt vooral via de vele transportkilometers die gepaard gaan met de 
voedselproductie, -verwerking en -distributie, de productie van stikstofhoudende kunstmest, en de 
productie van methaangas en stikstofoxide via intensieve landbouw (dierlijk en plantaardig). 
Watertekorten, overstromingen en watervervuiling; in bepaalde regio’s van Zuid-Europa is het 
niveau van onttrekking groter dan van aanvulling (60% van het onttrokken water is voor de irrigatie 
van gewassen). Door de methode van landgebruik worden overstromingen veroorzaakt, bijvoorbeeld 
door drainage en om (over)begrazing mogelijk te maken, wordt het water zo snel mogelijk van de 
landbouwgrond verwijderd. Sinds 1990 is de waterkwaliteit van rivieren niet meer verbeterd. Fosfor- 
en stikstofverbindingen zorgen nog steeds voor vermesting van oppervlaktewater. Grondwater wordt 
vervuild in toenemende mate door nitraten en pesticiden, die soms maximale toelaatbare waarden 
overschrijden. De belastingbetaler draait op voor de schoonmaakkosten. (Birdlife) 
Luchtvervuiling; die zowel oorzaken in de landbouw vindt als deze nadelig beïnvloedt. Voorbeelden 
zijn stikstofoxide en ammoniak die leiden tot zure regen en plaatselijk vermesting, en in verband 
gebracht worden met gezondheidsrisico’s. In sommige droge gebieden leidt landbouw tot meer 
stofdeeltjes in de lucht, wat ook tot gezondheidsrisico’s leidt. (Birdlife) Ook wordt in bepaalde delen 
van Europa Methylbromide gebruikt wat bijdraagt aan de aantasting van de ozonlaag. (FOE Europe, 
2002) 
Bodemerosie, verzilting en landdegradatie; bodemerosie neemt toe door mechanisering, ploegen op 
steile hellingen, het verlies van gras in het bouwplan, overbegrazing en drainage. 12% van de totale 
Europese landoppervlakte heeft te maken met watererosie, 4% met winderosie. (Birdlife) In Zuid-
Europa waar de bodemkwaliteit slechter is zou 50% van het land beïnvloedt zijn door watererosie in 
wisselende vorm, 20% heeft last van winderosie. (aanvulling DGVI/DGXI/Eurostat 1999 in FOE 
Europe, 2002). Verzilting is vooral een probleem in Zuid-Europa, gedeeltelijk veroorzaakt door 
overexploitatie van waterbronnen door irrigatie. Bodemverdichting wordt veroorzaakt door het gebruik 
van zware machines en overbegrazing.(Birdlife) 
Verlies van biodiversiteit; de bedreiging van Europese wilde soorten door de landbouw is groot, bij 
alle soorten gaat het aantal achteruit. In veel landen is tot 50% van de ongewervelde dieren bedreigd. 
Vogelsoorten worden vooral in Noordwest Europa bedreigd. Habitat zoals wetlands, permanente 
grasvelden en natuurlijke en semi-natuurlijke bossen gaan voortdurend verloren of worden bedreigd. 
Permanente grasvelden gaan verloren doordat deze worden omgezet in akkerbouwgewassen. (Birdlife)  
Nauwelijks stimulans biologische landbouw; al deze milieuproblemen worden mede veroorzaakt, 
doordat biologische landbouw (productie, verwerking, distributie, voorlichting en onderzoek) 
nauwelijks tot niet gestimuleerd wordt via het GLB. (FOE Europe, 2002) 
Verlies aan nuttige grondstoffen; hierbij doel ik vooral op het verbod om geen diermeel meer te 
mogen verwerken in veevoer sinds de BSE-crisis. Dit is een Europees besluit (en dus niet eenzijdig 
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door lidstaten op te zeggen) om risico’s voor de volksgezondheid te beperken, maar naar mijn mening 
nog meer om het consumentenvertrouwen in vlees terug te winnen. Naar mijn mening schiet dit verbod 
zijn doel volkomen voorbij. Herkauwers zijn planteneters en behoren inderdaad geen dierlijk eiwit als 
veevoer te krijgen. Dit geldt echter niet voor varkens en pluimvee wat alles eters zijn. Bij deze dieren is 
het voorkomen van BSE (nog) niet geconstateerd. Om risico’s hierop te beperken zou bovendien 
kunnen worden voorkomen dat diermeel van één soort dier in het veevoer voor deze diersoort terecht 
komt (geen kanabalisme). De risico’s zijn overigens toch al nihil, omdat alle runderen die geslacht 
worden gecontroleerd worden op BSE. Als BSE wordt geconstateerd wordt het dier vernietigd. Ook 
worden risicovolle delen van alle dieren vernietigd. Door diermeel weer toestaan in varkens- en 
kippenveevoer wordt voorkomen dat hoogwaardige eiwitten worden vernietigd. 
Gebruik van extra genetisch gemanipuleerde soja en overbevissing; door het verbod op diermeel in 
veevoeder is het gebruik van soja en vis als eiwitbron toegenomen. Feit is dat op dit moment de soja 
vanuit de VS en Latijns Amerika (behalve Brazilië dat voorlopig nog gentechvrij is) zowel genetisch 
gemanipuleerd kan zijn, als niet. De soja wordt echter niet gescheiden aangevoerd, waardoor al het 
veevoer buiten de biologische landbouw in principe genetisch gemanipuleerde bestanddelen kan 
bevatten. Risico’s voor de volksgezondheid van (langdurig) gebruik van dierlijke producten afkomstig 
van met genetisch gemanipuleerd veevoer zijn nog onbekend. Naar mijn mening lopen we ten onrechte 
deze risico’s, om het non-risico van gebruik van diermeel  te voorkomen. 
Het akkoord binnen de WTO dat er geen importheffingen worden geheven door de EU op 
eiwithoudend veevoer is overigens de hoofdoorzaak voor het feit dat we vooral soja importeren, in 
plaats van zelf peulvruchten te verbouwen.  
 
Andere nadelen van het GLB (uit Birdlife 2002, FOE Europe 2002, Oxfam 2002 en eigen bijdragen en 
commentaar): 
Achteruitgang van de biodiversiteit in landbouwgewassen.  
Door de intensieve landbouw komt ons voedsel van steeds minder gewassen, waarvan ook nog veel 
minder rassen zijn overgebleven. Sinds 1900 is 75% van de biodiversiteit in landbouwgewassen 
verloren gegaan. (FAO in FOE Europe) Dit heeft grote risico’s tot gevolg voor de mondiale 
voedselzekerheid, omdat er bij nieuwe ziektes en plagen eventueel geen resistente rassen meer zijn. 
Ook zorgt de toenemende klimaatverandering ervoor dat we waarschijnlijk gewassen en rassen nodig 
hebben die droogteresistent zijn, beter bestand zijn tegen overstromingen en/of beter tegen zout water 
kunnen.  
Teruggang van het aantal werkenden in de landbouw, en ongelijke steun  
In de afgelopen 25 jaar is het aantal mensen dat werkzaam is in de landbouw gedaald van 13 miljoen 
naar 7 miljoen. In landen als Italië, Spanje en Griekenland is de rurale bevolking die actief is in de 
landbouw gereduceerd met 80% sinds de jaren 50. In Spanje zijn bijvoorbeeld 1131 dorpen verdwenen 
sinds die tijd. Door deze achteruitgang daalt ook het serviceniveau op het platteland. (FOE Europe)  
Hoogproductieve gebieden als de Benelux en Denemarken hebben overigens veel meer geprofiteerd 
dan landen als Spanje en Portugal (Birdlife). 
Verder gaat 80% van de subsidies naar 20% van de boeren, waardoor het proces van een teruglopende 
in de landbouw actieve rurale bevolking wordt versneld. (Birdlife) 
Te veel inzet van productiegerichte subsidies 
Elk jaar wordt €44 miljard besteed aan steun van de agrarische sector (boeren en industrie) via het 
GLB, slechts 10% van het budget gaat naar milieuprogramma’s of plattelandsontwikkeling. (Birdlife) 
Milieukosten zitten niet in de prijs 
Overheden en consumenten moeten betalen voor de nadelige gevolgen zoals het reinigen van 
drinkwater, het oplossen van voedselcrises en het voorkomen van negatieve gevolgen voor landschap 
en natuur. (Birdlife) 
Te hoge consumentenprijzen 
De prijzen voor consumenten zijn te hoog ten opzichte van de wereldmarktprijs. (Birdlife) Zelf 
betwijfel ik dit standpunt, als ik zie dat een lage koffieprijs op de wereldmarkt door overproductie, niet 
leidt tot lagere prijzen in de winkel. Het is dus vooral de verwerkende industrie en de detailhandel die 
profiteert van de lage prijzen. 
Risico’s voor de volksgezondheid 
Pesticiden en hormonen die gebruikt worden in de intensieve landbouw worden in verband gebracht 
met allergieën, onvruchtbaarheid en schade aan de hersenen. Er is nog te weinig onderzoek gedaan 
naar het gezamenlijke gebruik van deze middelen voor de gezondheid. Het gebruik van antibiotica in 
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veevoer kan leiden tot immuniteit voor de positieve effecten van antibiotica bij dieren en mensen. Ook 
het voorkomen van BSE en andere voedselschandalen kunnen deels worden toegeschreven aan 
intensieve vormen van landbouw. (Humphrys in FOE Europe) 
Bij de milieuproblemen ben ik al ingegaan op het gebruik van genetisch gemanipuleerd veevoer en de 
mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. Natuurlijk bestaan deze risico’s ook voor genetisch 
gemanipuleerd plantaardig voedsel. 
Stimulering van overconsumptie 
De te grote ecologische voetafdruk (maat voor consumptie) van bewoners in de EU wordt mede via het 
GLB mogelijk gemaakt. Zo zorgt de invoer van bijvoorbeeld soja uit Brazilië als veevoer, tot 
milieuvervuiling en ontbossing in dat land. Ook worden er nutriënten onttrokken via dit gewas leidend 
tot bodemuitputting, de nutriënten die overblijven na de dierlijke productie eindigen in de EU als 
overbemesting. Ook wordt de eiwitvoorziening van 1 miljoen mensen in 40 ontwikkelingslanden 
bedreigd door overbevissing, voor veevoer en oliën in de EU. (UNDP in FOE Europe) 
Gebrek aan dierenwelzijn  
Dit wordt vooral veroorzaakt binnen de intensieve veehouderij en veetransporten. Ook de relatief te 
goedkope veevoeders voor varkens- en pluimveebedrijven dragen bij aan de hoeveelheid dieren die 
onder deze omstandigheden gehouden wordt. Sinds de MacSharry hervormingen in 1992 zijn de 
graanprijzen namelijk verlaagd, en ook mogen soja en andere veevoeders tariefvrij worden ingevoerd. 
(FOE Europe) Door het huidige systeem wordt het houden van mestvee via extensieve landbouw 
ontmoedigd, en intensieve veehouderij gestimuleerd. (interview de Koeijer) Dit komt door te lage 
rundveeprijzen sinds de MacSharry-hervormingen en het niet tot nauwelijks betalen voor de boer als 
hoeder van een mooi platteland met vee in de wei. 
In de Oogst (landbouwkundig tijdschrift) van november 2001 werd bovendien melding gemaakt van 
gebreksverschijnselen bij pluimvee als gevolg van een gebrek aan dierlijke eiwitten in het veevoer. Dit 
hangt samen met het verbod op diermeel in veevoer sinds de BSE-crisis (zie ook hiervoor bij 
milieuproblemen). 
Risico op dezelfde fouten in de nieuwe lidstaten 
Er bestaat een risico dat genoemde problemen zich ook zullen gaan voordoen in de nieuwe EU-
lidstaten als het GLB niet wordt aangepast. Ook afspraken binnen de WTO hebben  hier direct en 
indirect invloed op. Bijvoorbeeld in Polen werkt 25% van de beroepsbevolking in de landbouw, die 
5,5% van het BNP produceert. Deze werken niet zo efficiënt als de huidige lidstaten, maar wel veel 
milieu- en natuurvriendelijker door lager gebruik van chemicaliën, brandstof en machines en kleinere 
percelen met meer groen erom heen en dus meer biodiversiteit. Veel soorten die in de EU al zijn 
uitgestorven komen nog wel voor in de nieuwe lidstaten. Ook werkt men veel arbeidsintensiever wat 
voordelen biedt bij een hoge landelijke werkloosheid. Door de EU landbouwpraktijken over te nemen 
via het GLB, zou hier ook een sterke mechanisatie optreden en deze voordelen te niet worden gedaan. 
Als in Polen hetzelfde percentage van de mensen in de landbouw werkzaam zou zijn als in de EU, zou 
dit tot gevolg hebben dat het aantal mensen in de landbouw zou dalen van 4 miljoen naar 800.000. Dit 
zou enorme sociale gevolgen hebben, juist omdat de werkloosheid al zo hoog is. (FOE Europe)  
 
Aanbevelingen ter verbetering 
* Nieuwe doelen van het GLB moeten volgens FOE Europe (2002) zijn: 
- milieuverantwoorde productiemethoden om de Europese natuurlijke hulpbronnen te behouden; 
- toegang tot veilig, gezond en voedzaam voedsel (vrij van genetische manipulatie en pesticiden) 

voor iedereen; 
- lokalisering; de productie en consumptie van voedsel dichter bij elkaar brengen; 
- behoud van traditionele lokale en regionale productiemethoden en landbouwproducten, en behoud 

van rurale gemeenschappen; 
- kostendekkende prijzen voor duurzame landbouwproducten, die niet steeds onder druk staan van 

de wereldmarkt; 
- een goede levensstandaard en werkomstandigheden voor boeren en werknemers in de landbouw; 
- eerlijke gelijkwaardige handelscondities met landen buiten de EU, in het bijzonder de 

ontwikkelingslanden. 
 
De principes die hierbij moeten gelden zijn: ten eerste ‘de vervuiler betaalt’ waardoor de producent 
die zorgt voor schade aan de volksgezondheid of  het milieu ook zelf de kosten moet dragen. Hierdoor 
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zal de verkoopprijs van producten van een slechtere kwaliteit stijgen, ten opzichte van 
milieuvriendelijke producten. Dit kan via ecotaxen. 
Ten tweede geldt het voorzorgsbeginsel; producten die mogelijk risico’s met zich meebrengen voor 
volksgezondheid of milieu zoals vele pesticiden, preventieve medicijnen en antibiotica (als 
groeibevorderaar), mogen niet meer gebruikt worden. 
Ten derde geldt als principe traceerbaarheid en transparantie van de gehele voedselketen, van 
aanvoer van inputs aan de boerderij tot en met de consument.  (FOE Europe, 2002) 
 
Deze doelen wil FOE Europe behalen via de volgende maatregelen: 
- Alle subsidies vanuit het GLB moeten voldoen aan minimale agrarische standaarden, op gebied 

van milieu, via cross compliance. Hiermee wordt voorkomen dat boeren die niet voldoen aan 
milieuwetgeving nog subsidies krijgen. Op dit moment wordt er nagenoeg niet gekeken naar 
milieuprestaties bij het uitkeren van subsidies. 

- Vervangen van de huidige hectaretoeslagen en dierpremies door een basispremie voor duurzame 
landbouw. Voor extra inspanningen boven de minimale standaard kunnen extra betalingen worden 
gedaan. 

- Bevorder lokalisering in plaats van globalisering, door niet meer te subsidiëren om een bepaalde 
plaats op de wereldmarkt te veroveren en/of te behouden. Hiervoor moet er ook geïnvesteerd 
worden in regionale handel en infrastructuur voor lokale verwerking en verkoop. 

- Er moet meer gaan naar plattelandsontwikkeling via de tweede pijler van het GLB nu nog maar 10 
% van het budget. Dit kan via modulatie waarbij geld van de eerste pijler naar de tweede pijler 
wordt verplaatst. Ook moet deze tweede pijler worden hervormd om milieuprestaties te verbeteren, 
bijvoorbeeld via agrarische milieuprojecten. Er moeten prikkels komen waardoor 
milieubescherming, natuurbehoud en dierenwelzijn worden gestimuleerd.  

- Vergroening van het belastingstelsel zodat de vervuiler betaalt. Belasting wordt hierbij verschoven 
van belasting op arbeid naar belasting op chemische inputs en transport. 

- Beperking van de invloed van de Agri- en Voedselbusiness die werkzaam zijn in de handel en 
verwerking. Zij kunnen de samenleving hun eigen belang opleggen en zijn beslissend in het 
agrarische - en voedselsysteem. De EU moet corporate accountability opleggen en dominantie van 
de markt voorkomen via mededingswetgeving waardoor het marktaandeel van bedrijven wordt 
beperkt. 

- Een eerlijke behandeling van nieuw toetredende lidstaten. Deze moeten niet alleen worden gezien 
als nieuwe markten door de huidige lidstaten. Ook moeten de boeren in deze landen gelijkwaardig 
worden behandeld; subsidiëring onder strikte milieuvoorwaarden en het geven prioriteit aan 
kwaliteitslandbouw en lokale diversiteit van voedsel. 

- Internationaal moet eerlijke handel worden bedreven. Hiervoor moeten exportsubsidies worden 
afgeschaft en het dumpen van landbouwproducten op wereldmarkten worden gestopt. Ook moet de 
EU stoppen met eisen dat ontwikkelingslanden hun markten moeten openen, omdat hierdoor de 
voedselzekerheid in gevaar komt. Het principe van voedselsoevereiniteit moet geaccepteerd 
worden in het internationale landbouwbeleid. Hierdoor kunnen internationale handelsverdragen 
nationale belangen op gebied van sociale en milieuaspecten rond voedsel en landbouw niet langer 
meer overrulen. Huidige WTO-verdragen moeten veranderd worden zodat landen prioriteit kunnen 
geven aan de eigen voedselproductie, gebaseerd op de lokaal aanwezige hulpbronnen.  

      (Friends of the Earth Europe, 2002) 
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Bijlage 12  Standpunten Birdlife, IFOAM, Ministerie van LNV en Novib/Oxfam 
 
1.  Birdlife International (Europese milieuorganisatie) 
 
Nadelen van liberalisering 
- Birdlife als aanhanger van de groene marktbenadering,  erkent dat vrijhandel effecten versterkt van 

een niet duurzame economie waarin de milieukosten niet in de productprijs tot uiting komen, maar 
worden afgewenteld op de samenleving. Dit is ook het standpunt van de Britse regering in haar 
duurzame ontwikkelingsstrategie. (HMSO, in Birdlife, 2002) Een groep van economen 
concludeerde “Omdat de prijs niet de volledige kosten van de productie bevat, worden er nieuwe 
economische inefficiënties geïntroduceerd.  

- Ook zullen de echte comparatieve voordelen van landen foutief worden geïnterpreteerd. Handel zal 
dus verstoord worden en zal de sociale en milieuwaarden niet correct weergeven.”  (Ekins et al., in 
Birdlife 2002) Echte efficiënte agrarische productie zou geen uitputting van natuurlijke 
hulpbronnen en landdegradatie tot gevolg hebben.  

- Beleid zou rekening moeten houden met de culturele gevolgen van schaalvergroting in de 
landbouw, de verdringing van rurale gemeenschappen en de sociale en economische kosten van 
urbanisatie. Dit beleid zou samenwerken met biodiversiteit die genetische bronnen bevat nodig 
voor toekomstige veredeling, in plaats van er tegen te werken.  

- Ook zouden de kosten voor ontbossing, achteruitgang van biodiversiteit, bodemdegradatie, 
watervervuiling en vervuiling door de productie van kunstmest, worden meegenomen in de 
verkoopprijs. Dit geldt ook voor de transportkosten in de gehele voedselketen.  

- Ook vindt Birdlife dat het GLB inconsistent is met EU-beleid om milieubescherming te integreren 
op sectoraal niveau, zoals tot uiting komt in het zesde Milieuprogramma (EU’s duurzame 
ontwikkelingsstrategie), het integratieproces en de biodiversiteitstrategie. Subsidies zorgen ervoor 
dat intensieve landbouw wordt gestimuleerd op landbouwgrond waar het anders economisch niet 
efficiënt zou zijn en deze leiden tot milieuverslechterende activiteiten.  

 
Aanbevelingen die nog niet genoemd zijn door Milieudefensie en FOE Europe.  
- Zij willen geen prijsondersteuning meer door de EU zodat de prijs meer richting 

wereldmarktprijs zal bewegen, maar wel dat de verkoopprijs de werkelijke kosten bevat, dus 
inclusief milieu- en sociale kosten. Ook moeten quotering en braakleggingspremies worden 
afgeschaft. In de plaats hiervan moeten er andere vormen van steun komen die ontkoppeld zijn van 
de productie. 

- Het internalisering van de milieu- en sociale kosten wil men bereiken via internationale 
afspraken, terwijl ook de liberalisering door gaat. Zij erkennen wel dat het eenzijdig internaliseren 
de concurrentiepositie van boeren in de EU nadelig beïnvloedt. Daarom moet dit binnen de WTO 
integraal gebeuren, via bijvoorbeeld gedifferentieerde importtarieven. Ook moet de WTO de 
mogelijkheid bieden om te discrimineren tussen producten en landen op grond van 
duurzaamheidscriteria.  

Dit zal een wijziging inhouden van het huidige AoA. Dit kan op twee manieren: 
- preferentiële toegang voor producten die op een duurzame manier geproduceerd zijn. Dit zou 

dan zijn op basis van PPMs; non-product related process and production methods. Hiermee kunnen 
producten worden geweigerd op basis van het productieproces in plaats van alleen op basis van de 
productkwaliteit, dit laat de WTO echter tot nu toe zeer beperkt toe. Een voorbeeld is duurzaam 
geproduceerd hout, ten opzichte van niet duurzaam geproduceerd hout. Tot nu toe mogen volgens 
de WTO alleen producten die geproduceerd zijn in gevangenissen worden geweigerd. Er lijken 
echter nog mogelijkheden te liggen binnen bepaalde onderdelen van het WTO-verdrag.  

- Door de calculatie van importtarieven op een bilaterale basis, die het verschil tussen de 
duurzaamheidsindex van betrokken importerende en exporterende landen weergeven. Hoe groter 
het verschil in deze index van het importerende ten opzichte van het exporterende land, hoe groter 
het importtarief van het importerende land mag zijn. Deze methode is niet strijdig met het gebruik 
van PPMs binnen de WTO, maar wel met het Most Favoured Nation-principe. Op basis hiervan 
mag een land geen onderscheid maken tussen landen voor wat betreft import. Er zijn echter ook al 
precedenten zoals het Generalised System of Preferences (GSP) waarbij deze preferentiële toegang 
van bijvoorbeeld ontwikkelingslanden wel wordt toegestaan, ook de EU maakt hier al gebruik van. 
(Birdlife, 2002) 
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2. IFOAM EU (Biologische boerenorganisatie) 
 
IFOAM EU Regional Group, een koepel van Europese biologische boerenorganisaties heeft ook een 
aantal voorstellen gedaan over een hervormd GLB. Deze komen in grote lijnen overeen met Birdlife. 
Zij hebben echter ook kritiek op het export georiënteerde GLB, vooral via exportsubsidies. 
Ontwikkelingslanden hebben het geld niet om hun boeren op dezelfde wijze te steunen als de EU. De 
steun aan boeren voor lokale voedselvoorziening is vaak ook onmogelijk gemaakt door SAP’s van 
Wereldbank en IMF. (GG) IFOAM zegt dat ook de WTO deze steun onmogelijk maakt omdat alleen 
Noordelijke landen hun boeren via inkomenstoeslagen mogen steunen. Omdat de WTO deze 
inkomenstoeslagen toestaat, biedt de WTO de ontwikkelingslanden ook geen kans om dumping tegen 
te gaan. Hierdoor komt de gehele economie in gevaar, door haar grote werkgelegenheid in de 
landbouw.  
De profiteurs zijn de boeren en verwerkende- en handelsbedrijven in het Noorden, en de bevolking in 
steden van ontwikkelingslanden die profiteert van lage prijzen. Indirect hebben alle boeren in 
Noordelijke landen hierbij baat omdat er een prijsstabiliserend effect ontstaat als een gedeelte van de 
agrarische producten met exportsubsidies geëxporteerd kan worden. Ook de intensieve veehouderij in 
de EU profiteert door de lage prijzen voor veevoer geïmporteerd uit Zuid- en Noord-Amerika. Al in 
1962 werd afgesproken dat dit veevoer zonder importheffingen geïmporteerd kon worden. Hierdoor 
ontstaat er weer overproductie van granen in de EU, wat eigenlijk als alternatief voor dit geïmporteerd 
veevoer zou moeten gelden.  
Een oplossing zou zijn niet meer dierlijke producten te produceren dan geconsumeerd worden in de 
EU, en dit te doen optaties van eigen geproduceerd veevoer. Hierdoor kan men ook 
milieuonvriendelijke intensieve landbouwmethoden in de EU voorkomen. Dit houdt ook in dat er niet 
meer geëxporteerd hoeft te worden met behulp van exportsubsidies. Op dit moment staat de WTO de 
EU echter niet toe om importheffingen op eiwithoudend veevoer en graanvervangers (als maïsgluten) 
te heffen. Ook mag de EU haar eiwitproductie via oliehoudende zaden van de WTO niet verhogen. De 
WTO staat echter nog wel dumping op de wereldmarkt toe onder de kostprijs. 
De WTO moet dan ook aangepast worden zodat landen prioriteit kunnen geven aan de lokale 
voedselproductie om in de eigen behoeften te voorzien gebaseerd op de lokaal aanwezige hulpbronnen. 
Nu is het tegenovergesteld het geval binnen de WTO: gelijke behandeling van agrarische producten 
ongeacht de methode van productie. Volgens IFOAM hebben de EU en ontwikkelingslanden een 
gezamenlijk belang om binnen de WTO te regelen dat landen hun eigen voedselmarkt mogen 
afschermen tegen te goedkope importen of importen die niet overeen komen met de eigen 
kwaliteitseisen. Om goodwill te kweken bij ontwikkelingslanden zou de EU moeten beginnen haar 
exportsubsidies af te schaffen, te beginnen met exportsubsidies op levende dieren. (IFOAM p.7-9, 
2002) 
IFOAM wil dat er in verband met de directe betalingen aan boeren drie niveaus worden onderscheiden: 
- Het minimum niveau; deze is gebaseerd om de nationale wetgeving van de lidstaten. Door hieraan 

te voldoen kan een boer in aanmerking komen voor ‘safety-net’-onderdelen van het GLB. Dit zijn 
de markt- en prijsstabiliserende systemen (zoals grenscontrole, interventie, opslag) waardoor 
automatisch alle EU-boeren betrokken worden. 

- Het standaard niveau; hier zouden alle boeren aan kunnen voldoen en is ook nodig om in 
aanmerking te komen voor directe betalingen. Voorbeelden hiervan zijn: minimum eisen aan 
vruchtwisseling, maximale aantal dieren per hectare, een percentage van het land dat vrijgelaten 
wordt voor (agrarische) natuur, milieu auditing (b.v. een nutriëntenbalans van het bedrijf), 
minimum standaarden voor dierenwelzijn, geen gebruik van genetisch gemanipuleerde 
organismen, verbod op ploegen op voorheen niet geploegde semi-natuurlijke graslanden. 

- Het gevorderde niveau; beloning voor extra inspanningen boven op het standaardniveau.  
(IFOAM p.11-12, 2002) 
  
3. Het Ministerie van LNV  
 
Uit de volgende standpunten van het ministerie van LNV (1999) blijkt dat men de liberalisering van 
de graanhandel al min of meer geaccepteerd heeft: 
- Slechts indien de EU de gesubsidieerde export sterk terugbrengt is het mogelijk dat 

handelspartners genoegen nemen met een geringe tariefafbraak waardoor hogere prijzen mogelijk 
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blijven. Daarmee kiest Europa dan vergaand voor de eigen markt en trekt zich terug van de 
wereldmarkt.  

- Als de EU zou kiezen voor zelfvoorziening en geen export dan zou de zuivel- en 
rundvleesproductie met 10 tot 15% moeten krimpen. Voor granen zou op termijn ruim een derde 
van het areaal uit productie moeten worden gehaald.  Hierdoor zijn de mogelijkheden om te 
profiteren van de wereldmarkt echter beperkt. Ook maken de hogere prijzen de toetreding van 
Midden- en Oost-Europese landen moeilijker.  

- Door de MacSharry hervormingen en Agenda 2000 heeft de EU voor bepaalde producten de keuze 
gemaakt voor lagere prijzen met daaraan gekoppeld inkomenstoeslagen den aldus de weg naar de 
wereldmarkt opengehouden. Voor granen, rundvlees en enkele kleinere gewassen is de kans, dat 
van dit pad wordt afgeweken en weer wordt gekozen voor hogere prijzen, daarmee zo goed als 
uitgesloten. Er komen echter wel mogelijkheden voor de productie van peulvruchten en zaden 
onder andere voor de productie van veevoer, waarvan de productie in de jaren negentig onmogelijk 
is geworden door intrekking van de prijssteun. (LNV 1999) 

 
Verwachtingen bij toenemende liberalisering in de akkerbouw  
 
Bij volledig liberalisatie zal de prijs van suiker met meer dan 30 % dalen. Suiker blijft dan echter in 
het bouwplan gehandhaafd. ‘Dit is bij gebrek aan economisch aantrekkelijke alternatieven zelfs het 
geval als er geen sprake meer zou zijn van prijscompenserende directe inkomenssteun. Ondanks de 
sterke inkomensdaling blijft suiker economisch aantrekkelijker dan andere gewassen. De 
suikerindustrie zal in die situatie streven naar verdere efficiencyverbetering en naar zeer nauwe banden 
met de grotere en zeer intensief producerende akkerbouwbedrijven.  
De prijs- en inkomensdalingen in de akkerbouw leiden tot het beëindigen en omschakelen van vele 
bedrijven.(…) Voorts zullen steeds meer akkerbouwbedrijven overgenomen worden door 
veehouders.’ Bijvoorbeeld om graan te telen voor je eigen veehouderij. ‘Andere alternatieven zijn 
verbouw van biologische (voeder)gewassen, van pootaardappelen, van bloembollen en boomteelt. 
Vollegrondsgroenteteelt lijkt bij verdere handelsliberalisatie geen optie vanwege te verwachten extra 
concurrentie uit kandidaat-lidstaten en derde landen. Verdergaande handelsliberalisatie brengt namelijk 
ook een afbraak van bestaande invoerbescherming in deze sector met zich mee. 
Bij volledige handelsliberalisatie zonder compenserende directe inkomenssteun is er voor het 
traditionele akkerbouwbedrijf geen toekomst. De grootschalige akkerbouw is verdwenen uit de 
zandgebieden. De teelt van zetmeelaardappelen is verplaatst naar de kandidaat-lidstaten.’ Bij een meer 
gematigde liberalisatie zijn er nog kansen voor graan, suikerbieten en eventueel 
consumptieaardappelen. (Min. LNV, 2002, p.23-24) 
 
4.  Novib / Oxfam 
 
WTO door Sylvia Borren Directeur Novib 
 “Er is nu geen vrije markt, en dat moet het ook niet worden.” 
Er wordt nu 350 miljard aan landbouwsubsidies mondiaal gegeven. Met 3% hiervan zou iedereen naar 
school kunnen en met 10% hiervan zou de honger de wereld uit zijn. 
Noodhulp vanuit het westen wordt misbruikt het zou beter zijn als mensen in ontwikkelingslanden het 
voedsel uit de eigen regio kopen. 
Er zou een Development-Box in de WTO moeten worden opgenomen. Het recht op 
voedselsoevereiniteit gaat te ver. Dit leidt er toe dat grote boeren hun markten afschermen in plaats van 
kleine boeren. Het is een tactische discussie of een verbetering van voedselzekerheid binnen of buiten 
de WTO geregeld moet worden. Veel belangrijker is de politieke wil om hier iets aan te willen doen. 
De huidige situatie met koffie maakt zichtbaar dat productiebeheersing noodzakelijk is. 
Ontwikkelingslanden moeten kunnen exporteren als duurzame aspecten maar worden meegenomen. 
Een duurzame biologische landbouw is ook mogelijk als alle milieukosten zouden worden 
geïnternaliseerd in de kostprijs. 
 
Handelscampagne van Oxfam en Novib “Make trade fair”  
Het doel van deze campagne is de regels van de wereldhandel te wijzigen teneinde de 
handelsmogelijkheden voor arme landen te vergroten en zo de armoede terug te dringen. ‘De reden 
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voor deze campagne is de overtuiging dat het tijd wordt een einde te maken aan het meten met twee 
maten en te zorgen dat handel eerlijk verloopt. De belangrijkste beleidsdoelen zijn: 
- Verbetering van de markttoegang voor arme landen tot de markten van de rijke landen en 

beëindiging van gesubsidieerde agrarische overproductie en exportdumping door rijke landen. 
- Beëindiging van het verbinden van voorwaarden aan IMF- en Wereldbankprogramma’s die arme 

landen dwingen hun markten te openen ongeacht het effect daarvan op arme mensen. 
- Oprichting van een nieuwe internationale instelling die de prijzen van grondstoffen moet 

stabiliseren op een niveau dat een redelijke levensstandaard voor de producenten toestaat, en 
stimulering van bedrijven om billijke prijzen te betalen. 

- Formulering van nieuwe regels over intellectueel eigendom, zodat arme landen toegang hebben tot 
nieuwe technologieën en essentiële medicijnen, en boeren zaden kunnen opslaan, uitwisselen en 
verkopen. 

- Een verbod op regels die regeringen dwingen tot liberalisering of privatisering van 
basisvoorzieningen die noodzakelijk zijn voor armoedebestrijding. 

- Verbetering van de kwaliteit van de investerings- en arbeidsnormen in de private sector. 
- Democratisering van de WTO om arme landen meer zeggenschap te geven. 
- Wijziging van beleid op het gebied van landbouw, onderwijs en bestuur in arme landen, zodat arme 

mensen mee kunnen profiteren van de voordelen van handel.’ (Novib, 2002, p.4-5) 
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Bijlage 13  Interviews met Maarsingh (LTO), de Koeijer (NAV) en de Vries (CSM) 
 
In deze bijlage vindt u de interviews met de drie genoemde mensen uit de landbouw en 
suikerverwerkende industrie. Ik sluit af met de conclusies uit deze interviews. 
 
1. INTERVIEW MET AIKE MAARSINGH, voorzitter vakgroep akkerbouw, LTO Nederland en 
praktiserend akkerbouwer (4 juni 2002): “Liberalisering maakt de rijken rijker, en de armen 
armer!” 
 
GLB 
Maarsingh maakte mij eerst duidelijk wat de MacSharry hervormingen in 1992, en Agenda 2000 in 
1999 precies inhielden voor de akkerbouw. Deze gegevens heb ik verwerkt in hoofdstuk 6.  Het bleek 
dat de prijs voor graan in de jaren 1993 t/m 1995 met 35% verlaagd was, hier kwam nog eens 15% 
bovenop in 2000. Op dit moment zou de wereldmarktprijs voor tarwe zelfs hoger liggen dan in de EU. 
Hierbij is ook de koers van de Euro ten opzichte van de Dollar van belang; hoe lager de koers van de 
Euro hoe meer volume je kan exporteren doordat er minder exportsubsidies hoeven te worden 
uitbetaald per kg product. Ook werd weer duidelijk dat de wereldmarkt een overschotmarkt is, waarop 
maar 15% van de mondiale productie van het graan, en 10 tot 15% van de suiker verhandeld wordt. 
Maarsingh verwacht dat als we nog een hervorming krijgen als MacSharry en Agenda 2000, de 
verwerkende industrie in Europa steeds slechter kan exporteren. 
Deze hervormingen hebben ook niet altijd goed uitgepakt voor ontwikkelingslanden. Door de 
verlaagde graanprijs in de EU, zijn graanvervangers als tapioca uit Thailand bijvoorbeeld niet meer 
aantrekkelijk als veevoer. 
Maarsingh vindt dat de hectaretoeslagen voor graan als vervanger voor de verlaagde prijs, te laag zijn. 
De productie per hectare is uitgaande van het referentieperiode waar de toeslagen op gebaseerd zijn, 
gestegen door teelttechnische verbeteringen. Op kleigrond van 7 ton per hectare in 1986-1991, naar 9 
tot 10 ton nu, op lichte gronden van 5 naar 6 tot 7 ton per hectare. Over deze extra productie krijgt men 
echter geen extra toeslag. Bij granen is er al productiebeheersing door de verplichte braaklegging. Een 
quotering voor granen, vergelijkbaar als met suiker zou eventueel een verbetering zijn. In 2001 was er 
namelijk toch een overproductie in de EU van 2,8 miljoen ton (de totale EU-productie was 160 miljoen 
ton.)  
Er wordt door de graanhandel nu ook al graan geïmporteerd uit Oost-Europa en de Oekraïne zonder 
importheffingen. Hierdoor wordt de prijs gedrukt in de EU. Dit is een beleid waar de Europese 
Commissie en de multinationals achter staan, om de prijs laag te houden. Twee tot drie grote 
graanhandelaren hebben veel verdiend aan deze graanhandel, omdat de lage inkoopprijs niet terugkomt 
in een lage prijs in het eindproduct van de verwerkte producten. Hierdoor worden boer uitgebuit, omdat 
men op zoek is naar de laagste inkoopprijs. Deze lage prijs lijkt belangrijker dan de voedselveiligheid, 
want risico’s hierop worden geaccepteerd. In mei 2002 is de import uit Oost-Europa plotseling stil 
gelegd, eventueel is er een relatie met het Nitrofen-schandaal in Duitsland. (Dit bestrijdingsmiddel 
werd in hoge concentraties aangetroffen in biologische producten in Duitsland). Dit bestrijdingsmiddel 
mag namelijk nog steeds in Oost-Europa gebruikt worden.  
De EU-uitgaven voor akkerbouw zijn laag in vergelijking met deze voor dierlijke producten. De 
hectaretoeslagen voor maïs komen namelijk vooral ten goede aan veehouders door lage prijzen voor dit 
veevoer.  
De Nederlandse tabaksindustrie profiteert van de hectaretoeslagen van de EU aan Zuid-Europese telers 
van f 10 tot 12.000 per hectare. Hierdoor wordt inferieure tabak verwerkt, die door deze 
hectaretoeslagen tegen lage prijzen te verkrijgen is. 
Hij wil ook de nieuwe EU-lidstaten de kans geven zijn eigen productie en verwerking van suiker op te 
zetten. Zij zouden een productiequotum moeten krijgen net zo als de andere EU-landen, dat gebaseerd 
is op historische grondslag. Deze landen willen echter een hoger quotum, evenals voor melk. Hij wil 
niet dat er door de EU-uitbreiding twee soorten boeren ontstaan. Hij wil dus dat de inkomenstoeslagen 
sneller op het niveau van de huidige EU komen te liggen. Te beginnen met 50% van de huidige 
toeslagen, en in 5 jaar op te bouwen tot 100%. Maarsingh vindt het niet erg dat een aantal boeren zal 
verdwijnen in Polen. We moeten niet terug naar de jaren 50, maar het land ook niet geforceerd willen 
ontwikkelen. Er zal een generatie over heen gaan voordat men vergelijkbare infrastructuur in productie 
en verwerking heeft opgebouwd.  
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Door de MacSharry hervormingen wordt maar 50% gecompenseerd via toeslagen, wat men is kwijt 
geraakt via de lagere prijzen. Modulatie (het afromen van inkomenstoeslagen voor plattelands- en 
natuurbeleid) is diefstal, ook al door deze te lage hectaretoeslagen. Ook blijft men door deze toeslagen 
afhankelijk van de politiek, een goede kostendekkende prijs (de oude situatie) geeft dus meer 
zekerheid. Geld dat via modulatie gegenereerd wordt komt nu bij provincies terecht voor plattelands- 
en natuurbeleid. Liever zou men dit geld zelf krijgen voor natuurbeheer. Voor f 2500 per hectare kan 
natuurbeheer al rendabel zijn voor een akkerbouwer. (Graan levert ongeveer 6000 kg x f 0.25 + f 600 
hectaretoeslag op.) Tot nu toe zijn de betalingen voor landschaps- en natuurbeheer veel te laag. 
Boeren zouden meer milieuvriendelijk kunnen telen via een stimuleringsfonds eventueel met EU-
gelden, waaruit per bedrijf €1000 uitgekeerd zou moeten worden. Voor dit bedrag zou men 
gecertificeerd kunnen worden voor milieuvriendelijke teelt. Vanaf 2005 zouden alle teelten 
gecertificeerd moeten zijn, ook via een voedselveiligheidscertificaat. Qua bestrijdingsmiddelen moet er 
geharmoniseerd worden binnen de EU, Nederland moet zich niet uit de markt prijzen door voorop te 
lopen. Uitgangspunt moet wel zijn dat bestrijdingsmiddelen geen risico voor de volksgezondheid 
opleveren.  
 
Suiker 
De marktverordening voor suiker werkt goed. De productie in de EU is stabiel in tegenstelling tot deze 
in Brazilië, ook laten we een quotum toe uit ACP-landen tegen onze hoge EU-prijs. Een ACP-land als 
Mauritius dat vooral suiker produceert, profiteert nu van deze regeling. Dit land zou nadeel kunnen 
ondervinden van het EBA-verdrag. Beter zou zijn met andere ontwikkelingslanden ook afspraken te 
maken over een exportquotum naar de EU, waarvoor men dan gegarandeerd de hoge EU-prijs 
ontvangt. Suiker wordt in landen als Brazilië vooral geproduceerd op plantages van 4 tot 5.000 hectare, 
waarbij de plantagehouder vaak ook de suiker verwerkt in zijn eigen fabriek. De 
arbeidsomstandigheden voor de landarbeiders zijn zeer slecht. Maarsingh heeft een film gezien, 
waarbij men zonder bescherming bestrijdingsmiddelen moest spuiten in meters hoog suikerriet. Door 
deze hoogte van het suikerriet blijven alle dampen hangen en ademt men deze weer rechtstreeks in. 
Maarsingh zou een halvering van het B-quotum ondersteunen, dit is namelijk de suiker die met 
exportsubsidies op de wereldmarkt wordt verkocht. Verder zou het huidige systeem binnen de GLB 
gehandhaafd kunnen blijven. 
De verhoudingen van de boeren en LTO met de twee grote suikerverwerkers in Nederland zijn goed. 
Ook in Duitsland is de situatie goed, in Frankrijk en Groot-Brittannië echter niet.  
Bij de teelt van suikerbieten wordt 3 kg bestrijdingsmiddel per hectare gebruikt. Dit is laag in 
vergelijking met bloembollen (25 kg) en lelies (125 kg). De suikerbietenteelt is belangrijk voor de 
vruchtwisseling, en kan dus niet gemist worden in het bouwplan. 
 
WTO 
Als de vraag naar landbouwproducten in de wereld stijgt, bijvoorbeeld door de groei van de welvaart in 
Azië, moeten er afspraken komen tussen de handelsblokken en de ontwikkelingslanden hoe deze 
toegenomen vraag te verdelen. Als deze afspraken er niet komen winnen de sterkste landen; de VS, de 
EU en de Cairns-landen. 
Door het GATT-akkoord hebben handelaren en multinationals 300 tot 400 miljard dollar extra 
verdiend. Een voorbeeld is Coca Cola dat een hogere prijs voor haar product berekent in Australië, 
terwijl de suikerprijs daar lager is dan in de EU. Een ander voorbeeld is dat in een bepaald jaar in 
Nederland de broodprijs stijgt met f 0,17, terwijl de graanprijs daalt met 17%.  
De VS laat met haar extra steun aan de boeren via de nieuwe Farmbill nog eens zien, dat er geen boer 
ter wereld tegen de wereldmarktprijs kan produceren. De wereldmarktprijs is afhankelijk van de 
koopkracht van kopers, ondervoede mensen zonder deze koopkracht kunnen hier niet terecht. 
Het blijft van groot belang dat men in de EU met zijn 340 miljoen consumenten in zijn eigen 
voedselbehoefte kan voorzien. Stel dat we voor 20% afhankelijk zijn van importen, dan zijn we heel 
kwetsbaar door eventuele misoogsten. Landbouw moet dus blijven, eventuele grond die over is kunnen 
we inzetten voor de productie van biologische brandstoffen. Dit is afhankelijk van de oliemarkt. 
Maarsingh is een voorstander van het landbouwbeleid in de EU van voor de MacSharry-hervormingen, 
gekoppeld met productiebeheersing, en wil dus een einde aan verdere liberalisering via de WTO. Hij 
ziet echter in dat dit standpunt politiek zeer moeilijk haalbaar is, ook door het standpunt van het 
Ministerie van LNV. Als de boeren zich allemaal zouden verenigen zou verandering misschien wel 
mogelijk zijn. 
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We missen nu eiwithoudende gewassen in het bouwplan door de liberalisering via de MacSharry-
hervormingen; de hectaretoeslagen zijn namelijk te laag. Dit zijn stikstofbindende gewassen. In plaats 
hiervan importeren we soja, waarvan een gedeelte genetisch gemanipuleerd is. Vooral de veetelers 
hebben geprofiteerd van deze liberalisering doordat de kosten voor veevoer zijn verlaagd. 
Een te lage prijs leidt tot overproductie, omdat boeren pas ophouden met hun bedrijf als het echt niet 
langer kan. Men probeert door een hogere productie nog een bepaald inkomen te verwerven. Een 
hogere prijs leidt tot matiging, zie bijvoorbeeld Zwitserland  waar de gemiddelde bedrijfsgrootte 18 
hectare is bij een marktprijs voor tarwe van f 1,20. 
Dus: “Liever quotering dan sanering.” 
 
2. INTERVIEW MET JOOP DE KOEIJER, Nederlandse Akkerbouw Vakbond en praktiserend 
akkerbouwer (27 mei, 20 en 30 juni 2002) 
 
GLB 
Landbouw was lang een blinde vlek voor de milieubeweging. Nu zit er een inconsistentie in de eisen 
van de milieubeweging op gebied van het GLB. In plaats van een duurzame productie te garanderen 
via een kostendekkende prijs, kiest zij voor milieuvoorwaarden aan de subsidies. Deze subsidies in de 
vorm van hectaretoeslagen zijn alleen maar een truc in verband met de WTO, om bij lagere prijzen 
toch te kunnen blijven exporteren. Van de huidige lage graanprijzen profiteren vooral de intensieve 
vormen van veehouderij via het veevoer ten koste van extensieve vormen via rundvlees. 
De situatie zoals die was voor de Mac Sharry hervormingen in 1992 zou hersteld moeten worden, via 
een rebalancing. Het systeem van quotering moet worden uitgebreid naar andere akkerbouwgewassen, 
zoals graan. Deze quotering zou via een plafond per land moeten worden opgelegd, die dit vervolgens 
weer verdeelt over het aantal boeren. Ook zou er een effectievere bescherming nodig zijn tegen de 
import van graanvervangende eiwit- en oliehoudende gewassen, zoals maïsgluten en sojaschroot. 
Momenteel importeert de EU 55 miljoen ton soja en andere eiwit- en oliehoudende gewassen, terwijl 
het 25 miljoen ton graan exporteert, waarbij 7% van de grond braak ligt. De EU is dus helemaal niet 
zelfvoorzienend laat staan exporterend, maar netto-importerend. 
Exportsubsidies zouden moeten worden afgeschaft. Dit is vooral een probleem voor de zuivelindustrie, 
want deze exporteren 10 tot 12%. Echter niet voor de akkerbouw want de EU is dus netto-importerend. 
Ook voedselimporterende landen als Saudi-Arabië en Singapore profiteren van deze exportsubsidies, 
door de lagere prijs voor hun import.  
De Franse boerenbond wil geen plafond aan de exportsubsidies stellen, omdat men bang is voor de 
concurrentie vanuit de VS. Zij zijn dus voor een lage interne prijs, gecompenseerd met 
hectaretoeslagen. Door deze lage prijs kan men meer exporteren op de wereldmarkt. De Verenigde 
Staten hebben via hun nieuwe Farmbill, een verglijkbaar systeem via lage prijs plus 
inkomenstoeslagen. Deze Franse boeren hebben samen met de groothandel en verwerkende bedrijven 
in granen, een gezamenlijk belang in deze lage prijzen. De NAV ziet hen als een noodzakelijk kwaad.  
De Koeijer is niet voor modulatie waarbij een gedeelte van de hectaretoeslagen wordt afgeroomd voor 
plattelandsontwikkeling, natuur en milieu. Hetzelfde geldt voor cross compliance waarbij de 
hectaretoeslagen afhankelijk zijn van milieuprestaties. Op dit moment zijn in Nederland de 
hectaretoeslagen voor snijmaïs gebonden aan het niet gebruiken van bepaalde bestrijdingsmiddelen. 
Voor de teelt van graan gelden geen voorwaarden. Het systeem van lage prijzen en hectaretoeslagen is 
namelijk fundamenteel verderfelijk, en is vooral gericht op een goede concurrentiepositie op de 
wereldmarkt. De milieuvoorwaarden dienen alleen maar om een goed imago te krijgen. Hier is dus 
sprake van groen liberalisme, waar de milieubeweging ook genoegen mee lijkt te nemen. Een 
kostendekkende prijs blijft wat hem betreft het uitgangspunt.  
Hij is ook niet voor een maximale toeslag per bedrijf, omdat bijvoorbeeld collectieve boerderijen (waar 
meerdere boeren samenwerken) in de oude DDR hiervan de dupe worden. Ook boeren met veel grond 
van een slechte kwaliteit zouden van hiervan de dupe worden. Een sociaal verantwoord belastingstelsel 
is een beter alternatief hiervoor.  
Volgens een LEI studie zou bij het terugdraaien van de liberalisering voor de basisproducten (graan, 
vlees en zuivel), de graanprijs stijgen van f 0,23 nu naar f 0,42 per kg. De inkomens van de boeren 
zouden met 9% stijgen. De export van vlees en zuivel zou dalen. En het voedselpakket zou f 60 tot f  
70 per jaar duurder worden.  
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Suiker 
Op het gebied van het suikersysteem zou er naar gestreefd moeten worden om het C-quotum te 
elimineren. Dit kan via het rekeningcourrantsysteem dat de Nederlandse Akkerbouw Vakbond heeft 
ontwikkeld. (zie ook Hazeleger, en aanbevelingen Hoofdstuk 6). De suikerindustrie was hier echter 
tegen, ook Maarsingh van de LTO was hier tegen.  
De suikerindustrie was tegen met in het achterhoofd dat de huidige suikerregeling in de toekomst 
eventueel zou kunnen verdwijnen. Als zij nu hun productiecapaciteit zouden terugbrengen door het 
afschaffen van dit C-quotum, zou men niet kunnen inspringen op deze nieuwe geliberaliseerde situatie. 
In deze nieuwe situatie zou naar verwachting de suikerteelt wel in Nederland blijven, maar eventueel in 
Noord- en Zuid Europa verdwijnen. LTO en de suikerindustrie hebben gezamenlijke belangen, 
bestuursleden zijn bijvoorbeeld zowel bij de LTO als bij Cosun (Coöperatieve suikerverwerker) actief. 
Zij zien volgens de Koeijer niet in dat dit schadelijk is voor hun imago, maar zijn trots op de 
suikerindustrie. In Frankrijk is de situatie nog erger; hier zijn de boeren verplicht om C-suiker te 
produceren anders wordt men gekort op het A- en B-quotum.  
Binnen de EU is de Commissie voor zo min mogelijk C-suiker. De lobby van de suikerindustrie en 
gangbare boeren is echter machtig. Hierdoor is er nog steeds een regeling van kracht die ervoor zorgt 
dat C-suiker van het ene jaar verkocht kan worden in het volgende jaar als A-suiker. Brussel betaalt 
hierbij de opslag- en rentekosten. Beter zou zijn deze regeling af te schaffen en dus de productie van C-
suiker te voorkomen. 
De Koeijer zou willen berekenen of het rendabel zou kunnen zijn om het B-quotum af te schaffen. 
Hiervoor betaalt men namelijk een productieheffing waaruit de exportsubsidies betaald worden, 
wanneer er buiten de EU wordt geëxporteerd. Het standpunt van de NAV is echter nog steeds om het 
B-quotum te behouden. 
De Koeijer is nog niet bang voor isoglucose uit maïs als alternatief voor suiker uit suikerbieten. 
Momenteel is deze productie namelijk ook gequoteerd. Wel is Cargill al actief in de maïsteelt in Oost-
Europa met het oog op de EU-uitbreiding. Zij hopen hierdoor productierechten op te bouwen. 
 
WTO 
In de WTO moet het recht op voedselsoevereiniteit worden opgenomen. Dit betekent dat elk land zijn 
boeren mag beschermen tegen te goedkope of te slechte importen. Goedkoop betekent dat het product 
onder de kostprijs gedumpt wordt, dit is de economische definitie van dumping. In de WTO geldt 
alleen als dumping dat het product verkocht wordt onder de binnenlandse prijs, van het importerende 
land. Slecht betekent van onvoldoende kwaliteit (op welk gebied dan ook voedselveiligheid, milieu, 
sociaal, dierenwelzijn GG). Hierdoor wordt voorkomen dat de eigen voedselvoorziening door de eigen 
boeren in gevaar komt. Landen of groepen van landen krijgen de bevoegdheid om zelf importen te 
mogen tegen houden als deze niet voldoen aan hun normen op gebied van milieu en sociale 
omstandigheden. 
Via een democratisch gekozen orgaan zouden er afspraken tussen de grote producerende landen als de 
VS, de EU en Canada gemaakt moeten kunnen worden over voorraadbeheer, productiequota’s en 
prijzen. Momenteel zijn er geen WTO-afspraken over het maximale areaal aan graan. Grote 
producenten zouden een deel van hun grond braak kunnen leggen, als zij maar een kostdekkende prijs 
krijgen voor hun product. 
 
Voedselveiligheid en milieu 
We moeten opletten dat we akkerbouw niet uit Nederland laten verdwijnen door nationale en 
internationale maatregelen. We zijn in staat om hier op de efficiëntste manier te produceren ter wereld 
door grondsoort en klimaat, en een geringe milieubelasting. 
Op dit moment is het systeem van ecotaxen op bestrijdingsmiddelen geen goed systeem. Boeren 
worden voor deze ecotaxen gecompenseerd via de inkomstenbelasting. Als er zoals de laatste jaren 
onvoldoende inkomen is, komt er van deze compensatie niets terecht. 60 tot 70% van de akkerbouwers 
betaald hierdoor namelijk geen inkomstenbelasting, vooral jongeren niet. Als deze compensatie beter 
geregeld wordt mag de vergroening van het belastingstelsel wel doorgaan. Wel moet men dan opletten 
dat boeren worden weggeconcurreerd omdat de prijzen stijgen. Overigens is de duurzame 
ondernemersaftrek ook nog steeds niet ingevoerd, deze zou ook goede resultaten kunnen behalen. 
Het huidige strengere beleid van de Nederlandse overheid op gebied van bestrijdingsmiddelen werkt 
niet, omdat boeren worden weggeconcurreerd door producten uit het buitenland. Alleen een EU-
harmonisatie werkt, deze mag wel eerder plaatsvinden dan 2008, zoals deze nu gepland is. 
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De privatisering van de keuringsdiensten die de voedselveiligheid moeten waarborgen is slecht 
geweest. Zo kan de schimmel fusarium binnen de tarweteelt giftig zijn. Akkerbouwers weten echter 
van niets. Partijen met dit schimmel worden nog wel afgekeurd, maar er is een gebrek aan informatie 
hoe deze schimmel te voorkomen. Er zijn ook geen proefboerderijen meer die dit signaleren en 
doorgeven aan de  boeren. Het landbouwkundig onderzoek in Nederland schiet te kort. 
Als door verdere liberalisering suiker uit het bouwplan zou verdwijnen in Nederland, zou dit zeer 
schadelijk zijn voor de vruchtwisseling. Het bouwplan is nu namelijk al te eenzijdig vastgesteld. Door 
een gebrek aan vruchtwisseling is het risico om ziekten en plagen groter, en de noodzaak van 
bestrijdingsmiddelengebruik dus ook. 
 
Samenwerking met andere boerenorganisaties 
De Koeijer is niet echt optimistisch over een positief resultaat in de WTO-onderhandelingen in zijn 
richting, ook al door de belangentegenstellingen tussen boerenorganisaties onderling. Die liggen ook 
tussen de verschillende sectoren in Nederland. Zo is de tuinbouw, intensieve veehouderij en 
zuivelindustrie vooral export georiënteerd. Tuinbouw profiteert hierbij wel van een goedkope gasprijs. 
Deze sectoren zijn dan ook eerder voor liberalisering dan de akkerbouwsector. (Binnen de zuivelsector 
is overigens voorlopig nog wel overeenstemming over het behoud van de quotering, bleek tijdens een 
studiedag van het LEI. GG) 
Toch is hij optimistischer dan ooit, ook mondiaal gezien. Sinds het Agreement on Agriculture binnen 
de WTO in 1994, is er mondiaal veel verzet ontstaan. Ook is er veel onderling contact tussen de 
verschillende boerenorganisaties. Langzaam is er ook meer begrip gekomen voor elkaars standpunt. 
 
3. INTERVIEW MET FRISO DE VRIES afdelingsdirecteur import en export Suiker van CSM 
Suiker BV (5 juli 2002)  
 
CSM NV is een internationaal opererende beursgenoteerde onderneming actief op het gebied van de 
ontwikkeling, productie, verkoop en distributie van bakkerij-ingrediënten en -producten, zoetwaren, 
suiker en melkzuur. Dit doet zij door verkoop van zowel halffabrikaten aan de voedings- en 
genotmiddelenindustrie als door de verkoop van eindproducten. CSM Suiker BV is een onderdeel van 
dit concern, en heeft als belangrijkste productgroepen: suiker, stropen, pulp, melasse en kalkmeststof. 
Zij heeft twee fabrieken in Nederland die deze producten produceren, waarbij de suikerbiet de 
belangrijkste grondstof is. Naast CSM is de coöperatie Cosun in dezelfde sector werkzaam. 
 
De concurrentiepositie van CSM Suiker BV 
De interventieprijs is al sinds 1985 niet meer verhoogd, hoewel lonen en energie duurder zijn en de 
eisen voor milieu (oppervlaktewater, geluid en geur) verhoogd zijn. De marges voor suikerverwerkers 
komen dus onder druk, en hebben er voor gezorgd dat de productie nu zeer efficiënt plaats vindt met zo 
weinig mogelijk arbeidskrachten en fabrieken. Zij moeten dit doen omdat anders hun klanten, 
voornamelijk de voedingsmiddelenindustrie (zoals Campina, Van Melle, ijsindustrie, Coca Cola) hun 
suiker van andere verwerkers betrekken binnen de EU. Men heeft ook te maken met een 
concentratietendens in de detailhandel, waardoor deze in staat is om lagere prijzen te eisen van CSM. 
Ook moet CSM opletten dat men een vergelijkbare bietenprijs betaalt als enige concurrent in 
Nederland de coöperatie Cosun. Binnen de EU worden door de suikerverwerkers ongeveer dezelfde 
bietenprijzen, lonen en energiekosten betaald. De transportkosten zorgen ervoor dat meerdere 
suikerverwerkers nog steeds een plaats hebben in de markt. 
 
WTO 
In tegenstelling tot de klanten van CSM zoals de voedings- en genotsmiddelenindustrie is de Vries niet 
voor totale liberalisering. Wel kunnen er bepaalde aanpassingen aan het regime worden aangebracht. 
Voorwaarde is dat is dat er een level playing field mondiaal ontstaat. Dit bestaat nu niet, de sector moet 
in de EU namelijk aan veel hogere eisen voldoen qua milieu en arbeidsomstandigheden voldoen, dan 
buiten de EU bijvoorbeeld in Brazilië. Ook binnen de EU is er geen level playing field, de 
suikerindustrie in zuidelijke lidstaten is in de jaren 80 gesubsidieerd door de overheid. Aan de andere 
kant subsidieert de Nederlandse overheid haar tuinders weer via een lage gasprijs.  
Sommige klanten van de suikerverwerkers zoals bakkerijen zitten echter ook niet te wachten op 
verdere liberalisering, omdat ze nu allemaal met dezelfde redelijk stabiele inkoopprijs voor suiker te 
maken hebben. Zou er geliberaliseerd worden dan zou er concurrentie ontstaan tussen bakkerijen, over 
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wie de goedkoopste suiker kan bemachtigen op de wereldmarkt. Voor Nederland is het suikerregime 
van groot belang omdat we veel bedrijven hebben in de suikerindustrie en voedings- en 
genotmiddelenindustrie.  
Omdat er vanuit verschillende groeperingen in de maatschappij en de politiek grote kritiek is op de 
exportsubsidies, zou hier volgens de Vries nog eens kritisch naar gekeken moeten worden. Van belang 
hierbij is dat de telers en verwerkende industrie nu ook zelf de productieheffingen betalen, waaruit deze 
exportsubsidies worden betaald.  
De wereldmarkt is een overschotmarkt. 80% van de mondiale handel vindt plaatst via bilaterale 
handelsovereenkomsten. Brazilië heeft ook een interne regeling bij overproductie, dan wordt het 
overschot namelijk tot ethanol verwerkt en bijgemengd bij fossiele brandstoffen tot autobrandstof. Ook 
de VS ondersteunt haar suikerboeren. Hierdoor is de VS van een netto-importerend land van 5 miljoen 
ton, opgeklommen tot een netto-import van 2 miljoen ton. Hierdoor is er een dus een overschot 
ontstaan op de wereldmarkt van 3 miljoen ton. 
In tegenstelling tot Brazilië (die van 2 miljoen ton export in 1992, via 10 miljoen ton in 2001 naar 
verwachting zal uitgroeien tot 12 tot 14 miljoen ton export) is de export van de EU stabiel gebleven.  
De suikerverwerking op basis van suikerbieten zou de concurrentie op de wereldmarkt altijd verliezen. 
Een video over suikerrietteelt in Brazilië maakt duidelijk waarom suiker uit suikerriet zo goedkoop 
geproduceerd kan worden. Geen milieueisen, en slechte werkomstandigheden en lage lonen op 
plantages zijn hiervan de belangrijkste (zie ook bijlage 10). De verwachte toename van de suikerexport 
en teelt in Brazilië gaan volgens de video ten koste van kleine boeren die met geweld door 
grootgrondbezitters van hun grond worden gejaagd. Ook wordt er regenwoud gekapt voor nieuwe 
plantages. De kwaliteit van deze suiker is volgens de Vries lager, vooral voor wat betreft kleur. 
De Vries verwacht niet dat er een totaal geliberaliseerde suikermarkt zal komen. Als dit wel gebeurt zal 
men eventueel toch overstappen op de goedkopere suikerriet-suiker. 
 
Suiker en GLB 
Het suikersysteem werkt goed doordat er mechanismen zijn ingebouwd die overproductie bij lage 
wereldmarktprijzen voorkomen. Doordat het door de telers en verwerkers zelf gefinancierd wordt is het 
nog steeds buiten schot gebleven van hervormingen binnen het GLB. Als men net als bij graan de 
interventieprijs zou verlagen zou men meer geld uit algemeen EU-budget moeten betalen ter 
compensatie van het inkomensverlies. 
Volgens de Vries worden telers niet gestimuleerd door de verwerkende industrie om C-quotum te 
produceren. Gemakshalve worden in berekeningen door de Vries A- en B-quota bij elkaar opgeteld. 
Nieuwe EU-lidstaten zullen strijden voor een zo hoog mogelijk quotum, dat hoger zal liggen dan hun 
huidige interne consumptie. CSM is hier tegen, want dat betekent dat de westerse sector hieraan zal 
moeten meebetalen via extra productieheffingen of verminderde quota. 
Fabrieken uit de huidige EU kopen nu al fabrieken in Oost-Europa op om quota te verkrijgen. 
 
ACP en EBA 
Vergelijkbaar met het ACP-verdrag had Nederland vijf jaar geleden het Landelijke Gebieden Overzee-
verdrag met Aruba, Bonaire en Curaçao. Dit hield in dat Nederland suiker uit deze gebieden mocht 
importeren zonder importheffing, met als voorwaarde dat de suiker één bewerking had ondergaan. Het 
doel was de werkgelegenheid in deze landen te verbeteren. Hiervan werd echter misbruik gemaakt, er 
kwam nooit een eigen suikerproductie op gang. Overschotten uit de EU werden als C-quotum (dus 
zonder subsidies) naar Aruba vervoerd, daar gedroogd en weer geïmporteerd. Hierdoor ontstond er dus 
een overschot in de EU, waardoor de gehele sector extra productieheffingen moest betalen nodig voor 
de extra exportsubsidies. Via een safeguard-clausule die in werking treedt bij marktverstorende 
ontwikkelingen, konden aan deze praktijken een einde worden gemaakt via extra heffingen of 
additionele eisen aan deze import. Ook heeft deze zaak, een geschil tussen de Nederlandse ministers 
van Landbouw en Buitenlandse Zaken, gespeeld voor het hof in Luxemburg. De uitkomst hiervan is 
dat het quotum van 37.000 ton suiker wordt afgebouwd in zeven jaar. 
Het nieuwe EBA-voorstel kan op dezelfde manier misbruikt worden. Landen als India, Thailand en 
Brazilië kunnen hun suiker naar een Minst Ontwikkeld Land vervoeren als Bangladesh (vanuit India) 
van waaruit geen importheffingen in de EU geheven worden vanaf 2006. Hiervan profiteren vooral 
smokkelaars, en er is dan dus geen sprake van armoedebestrijding. ACP-landen kunnen ook niet meer 
concurreren met de EBA-landen, maar het Ministerie van Buitenlandse Zaken vindt Mauritius en Fiji 
blijkbaar niet arm genoeg meer. Een betere oplossing dan EBA is deze landen ook een quotum te geven 
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zoals het Cotonou-verdrag, waardoor men een vaste garantieprijs ontvangt. Zonder deze hoge 
garantieprijs zal men in deze landen niet snel gaan investeren in de suikerteelt, omdat men dan grote 
risico’s loopt. Hierdoor wordt misbruik via carrouselverkeer en smokkel ook voorkomen. EU-
Commissaris Lamy wil echter niet luisteren naar deze kritiek. 
 
4. Conclusies 
 
Na analyse van de interviews met Joop de Koeijer (NAV), Aike Maarsingh (LTO) en Friso de Vries 
(CSM) (bijlage 13), vond ik dat de standpunten van de drie geïnterviewden niet ver van elkaar liggen. 
Ik ga er hierbij gemakshalve vanuit dat ze tegen mij het werkelijke standpunt van hun organisaties 
vertegenwoordigden.  
Zij liggen dus voor wat betreft de wijziging van het GLB van de EU op de lijn van de 
boerenbenadering. Men gaat echter nog niet zover dat de milieueisen kunnen worden opgeschroefd, 
zodat sprake kan zijn van een werkelijk duurzame landbouw (geïntegreerde of  biologische landbouw). 
Natuurlijk kan dit ook pas wanneer de eisen in de EU naar dit hogere niveau geharmoniseerd worden, 
om oneerlijke concurrentie te voorkomen binnen de EU, en de prijs die de akkerbouwer ontvangt ook 
hoog genoeg is om deze extra kosten te dekken.  
Een andere voorwaarde is dat de EU ten opzichte van de wereldmarkt haar grenzen mag dichthouden 
voor producten die hier niet aan deze eisen voldoen, of die onder de kostprijs gedumpt worden op de 
Europese markt. Op dit moment gaat bijvoorbeeld de teelt van suikerbieten gepaard met relatief weinig 
milieuschade, vergeleken met de teelt van suikerriet, waardoor de kostprijs voor suikerriet oneigenlijk 
laag is. (zie hoofdstuk 5).  
Over het afschaffen van exportsubsidies laten de drie geïnterviewden niet al te duidelijk uit, er lijkt een 
berusting bij allen dat deze op termijn worden afgeschaft. De Koeijer wil in ieder geval berekenen of 
de afschaffing van het B-quotum rendabel zou zijn. Hij wil ook het C-quotum verminderen, waardoor 
het zonder subsidie exporteren kan worden gestopt.  
Er is dus een verschil te onderkennen tussen de standpunten van Aike Maarsingh als 
vertegenwoordiger van de vakgroep Akkerbouw, en het standpunt van LTO Nederland. Dit is niet 
vreemd want de akkerbouw teelt voor een groot gedeelte (redelijk) door de EU beschermde gewassen. 
Zij hebben op bepaalde punten andere belangen dan vertegenwoordigers van tuinbouw en intensieve 
veehouderij binnen de LTO. Deze laatste twee sectoren hebben veel meer te maken met een 
geliberaliseerde markt, en zien nog volop exportkansen. 
Op dit moment komt deze belangtegenstellingen ook terug tussen enerzijds de LTO (nationaal), Copa 
(Europees) en IFAP (mondiaal) enerzijds, en anderzijds de NAV en Via Campesina (mondiaal). Deze 
verschillen lijken zich vooral te concentreren op exportgerichtheid en schaalvergroting samen met de 
verwerkende industrie enerzijds (dus liberalisering onder voorwaarden), en behoud van de huidige 
boeren via een kostendekkende prijs en verzet tegen uitbuiting van verwerkende industrie anderzijds 
(de boerenbenadering). 
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Bijlage 14  Extra informatie bij paragraaf 3.6 De verschillende visies op liberalisering 
 
In deze bijlage vindt u wat extra informatie bij paragraaf 3.6. Dit is vooral informatie die niet direct 
mijn hoofdvragen te maken heeft.  
 
I 1. Voorstanders van verdere liberalisering van de handel  in landbouwproducten 
Geen extra informatie 
 
II Voorstanders van verdere liberalisering onder voorwaarden 
 
2. Langzame liberalisering meer nadruk op belangen van de boeren; LTO-Nederland 
Ter illustratie: Een bedrijf als Cargill slaagt erin buiten schot te blijven door enerzijds het groot aantal 
schakels van handelaren tussen de boeren en de machtige firma. Anderzijds wordt de ‘marktprijs’ voor 
een absoluut, bijna bovennatuurlijk gegeven gehouden, waar niemand iets aan zou kunnen doen. Bij 
nadere bestudering blijkt Cargill zich tot op het hoogste politieke niveau krachtig in te zetten voor 
geforceerde overproductie en vrijhandel: de twee grootste oorzaken van de dalende landbouwprijzen. 
(Smit, 2000, p.44)  
Dit laatste merkte ik ook op bij een verkiezingsbijeenkomst in mei in Horst over de landbouw 
georganiseerd door CDA met twee huidige Tweede Kamerleden. Bij deze bijeenkomst werd gesteld 
dat er weinig aan de marktprijs te doen is, en werden de WTO, de macht van multinationals in 
aanvoer, verwerking en handel niet genoemd. Er werd vooral geklaagd over overheidswetgeving, en 
men vond dat Nederland wat minder voorop moest lopen met milieu- en dierenwelzijnseisen. In de 
discussie met het publiek werd later wel erkend dat er sprake was van oneerlijke concurrentie vanuit 
het buitenland, door te weinig eisen aan handel en industrie. Maar ik ben pessimistisch of men ook 
werkelijk de liberalisering binnen de landbouw aan durft te pakken binnen het nieuwe kabinet.  
 
3. Liberalisering met meer nadruk op de belangen van ontwikkelingslanden; Novib / Oxfam  
Positief aan haar aanbevelingen binnen de campagne ‘Make trade fair’ vind ik dat men de WTO wil 
democratiseren, exportsubsidies en dumping wil afschaffen, het beleid van Wereldbank en IMF wil 
beëindigen wat ontwikkelingslanden dwingt om onvoorwaardelijk hun markten te openen, en het 
TRIPs-verdrag zo aan te passen dat men het recht geeft aan boeren terug te geven om hun zaad op te 
slaan en te vermeerderen. De oprichting van een internationale instelling om de prijzen van 
grondstoffen te regelen, lijkt me niet echt praktisch uitvoerbaar op de korte termijn. Beter zou het zijn 
als per product de producerende landen een soort OPEC oprichten, waarin vooral de volumes beperkt 
worden en afgestemd worden op de vraag. Daarnaast mis ik het probleem van de schuldenlasten, de 
macht van de multinationals en het milieuprobleem op haar agenda.  
 
4. Groen Liberalisme: meer nadruk op belangen van milieu en ontwikkelingslanden; Groene 
politieke partijen, Friends of the Earth Europe en Birdlife International 
 
Friends of the Earth Europe kunnen zich met hun aanbevelingen (zie bijlage 11) in het achterhoofd, 
grotendeels vinden in de nieuwe voorstellen van Fischler in zijn mid-term review. Zij sluiten zich 
hierdoor aan bij het accepteren van de WTO als uitgangspunt voor de hervorming van het GLB. 
Sommige organisaties gaan nog verder, zoals Birdlife die ook quotering willen afschaffen. Zij doen 
aanbevelingen om via de WTO en verdere liberalisering toch milieuproblemen te kunnen aanpakken. 
Dit betekent dat Birdlife veel vertrouwen heeft op aanpassing van het WTO-beleid zodat 
maatschappelijke eisen toch kunnen worden meegenomen. Zij denkt dat er eventueel op de lange 
termijn ook internationale afspraken te maken zijn over de internalisering van milieu- en sociale 
kosten. Ik ben hier een stuk pessimistischer over. Tot het zover is zou een kostendekkende prijs 
beschermt via importheffingen, en de mogelijkheid om importen tegen te houden die niet voldoen aan 
de eigen minimum maatschappelijke eisen, meer effectief zijn. Wel kan als voorwaarde gesteld 
worden voor deze kostendekkende prijs, dat EU-wetgeving aangepast en geharmoniseerd wordt 
waardoor bijvoorbeeld het standaard niveau van IFOAM gaat gelden. Dit betekent een aanpassing van 
hun voorstel dat gericht is op voorwaarden voor inkomenssteun. Ook kan de EU unilateraal beginnen 
met de internalisering van de milieukosten in ruil voor lagere belastingen op arbeid. 



 179

GroenLinks ziet veel in eerlijke handel, dus internationale handel met het in acht nemen van milieu-, 
dierenwelzijns- en sociale normen. Deze handel hebben ontwikkelingslanden nodig om zich te 
ontwikkelen. Het Agreement on Agriculture binnen de WTO moet dan ook blijven bestaan, omdat via 
dit verdrag bijvoorbeeld de exportsubsidies versneld kunnen worden afgeschaft. Het regionaliseren 
van de landbouw en het uitgaan van gesloten kringlopen gaat haar echter te ver. 
(Verkiezingsprogrammacongres, januari 2002). 
 
III Tegenstanders van verdere liberalisering 
 
5. De boerenbenadering  
Kritiek vanuit het groen liberalisme op de boerenbenadering is dat er geen prikkels zouden zijn in een 
boerenbenadering om milieuvriendelijk te produceren omdat de handel en industrie de goedkoopste 
producten zal kopen. (FOEE, 2002a) Dit laatste klopt zolang de overheid geen hoge normen aan de 
handel en industrie stelt, maar alleen aan haar boeren. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld in Nederland, 
waardoor er een grote aversie is ontstaan tegen milieu- en dierenwelzijnseisen vanuit de gangbare 
landbouw. Men ziet echter niet in dat de overheden de handel en industrie veel te lage normen oplegt 
en te weinig controleert op naleving hiervan, bijvoorbeeld residuen van bestrijdingsmiddelen. 
Opnieuw een vorm van acceptatie door het groen liberalisme van liberalisering zonder normen aan de 
gehele productiekolom. 
Ook zou de boerenbenadering tegen de belangen van consumenten ingaan, volgens het groen 
liberalisme. (FOEE, 2002a) Ook een misvatting omdat men er vanuit gaat dat de consument als burger 
niet geïnteresseerd zou zijn in een product waarin alle kosten op gebied van duurzaamheid zijn 
opgenomen in de verkoopprijs. 
Om het contact tussen boeren en burgers te verbeteren, en zodoende een sterker protest te laten horen,  
is er een platform opgericht die ook deze boerenbenadering aanhangt namelijk: Platform Aarde Boer 
Consument, waarin een aantal van bovengenoemde organisaties en enkele anderen zijn 
vertegenwoordigd. Zij vinden dat de laatste twee decennia de volgende problemen ontstaan zijn: 
‘toenemende, wereldwijde vrijhandel en concurrentie, toenemende macht van de agrifoodbusiness, 
verminderde controle op in- en export en dus kwaliteit, verminderde bescherming van de 
landbouweconomie en te lage wereldmarktprijzen.’ Zij doen de volgende aanbevelingen:  
- landbouw buiten de internationale vrijhandel houden zodat elk land zijn voedselsoevereiniteit kan 

behouden;  
- productiebeheersing waardoor betere marktprijzen ontstaan, er vertrouwen bij de boeren in de 

toekomst ontstaat, ze weer durven te investeren, zodat de teloorgang van het platteland stopt; 
- de controle verbeteren en de grenzen dicht houden voor ongewenste producten; 
- handelsafspraken maken met afzonderlijke landen, wanneer beide partijen daar voordeel bij 

hebben. (Platform ABC, 2002) 
 
6.  De zelfvoorzienende benadering 
Geen extra informatie 
 
                                                 


