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VOORWOORD 
 

Voorliggende publicatie moet gezien worden als complementair aan een vorige theoretisch 
exploratorische publicatie over verhandelbare mestrechten (CLE-publicatie n° 1.10). Ze 
omvat de resultaten van de modelmatige simulaties op een testpopulatie van 
vleesvarkensbedrijven en komt aldus overeen met een synthese van het eindwerk waarmee de 
hoofdauteur de graad van bio-ingenieur in de landbouwkunde aan de Katholieke Universiteit 
van Leuven behaalde. Aan deze universiteit werd het werk bovendien bekroond met de 
V.Ir.F.L prijs. 

 

In tegenstelling tot het genoemde eindwerk, waar de simulatie aan de hand van Booleaanse 
rekenregels in een spreadsheet werd uitgevoerd, zijn de beleidsalternatieven in de 
onderhavige publicatie doorgerekend met lineaire programmeringsmodellen. Deze dubbele 
methodologische uitwerking houdt een extra verificatie van de werkwijze en resultaten in. 
Bovendien laat de LP-formulering ook een eenvoudiger externe controle toe en opent ze 
mogelijkheden om de keuzemodellen gemakkelijk te verruimen naar ander stikstofreductie-
maatregelen. 

 

Het onderzoek is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen het Centrum voor 
Landbouw- en Milieueconomie van de Katholieke Universiteit Leuven en het Centrum voor 
Landbouweconomie. 
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1 INLEIDING 
Dat het mestbeleid gezorgd heeft voor een nodige afbouw van de nutriëntenproductie staat 
buiten kijf. Echter, de manier waarop dit resultaat is behaald, doet de vraag rijzen naar de 
kosteneffectiviteit. Het criterium van de kosteneffectiviteit omvat twee componenten: 
enerzijds de doeltreffendheid van het beleid met betrekking tot het al of niet behalen van 
milieudoelstellingen; anderzijds de mate waarin dit aan zo laag mogelijke kosten gebeurt. 
Bedenkingen over kosteneffectiviteit doen dan op haar beurt de aard van de beleidskeuze in 
vraag stellen. Deze vraag is gegroeid vanuit twee oogpunten. 

Vanuit de praktijk wordt het steeds duidelijker dat het huidige beleid kampt met een aantal 
hardnekkige knelpunten. De voornaamste zijn (1) het onvoldoende scoren op economische, 
sociale en milieudoelstellingen; en (2) de grote complexiteit van het huidige mestbeleid met 
verregaande techniciteit en onverwachte, onlogische of zelfs tegenstrijdige uitwerkingen 
(Lauwers et al., 2003). Dit alles creëert voor de landbouwer een alles behalve gunstig 
beslissingskader. 

Ook vanuit de theorie zijn bedenkingen te formuleren. Het huidige beleid is voornamelijk 
gestoeld op een verregaand command-and-control instrumentarium wat in de theorie vaak 
wordt afgedaan als een onefficiënte manier van werken (zie bvb. Baumol en Oates (1988), 
Tietenberg (1994) en Hanley et al. (1997)). Omgekeerd houdt een systeem van verhandelbare 
rechten een groot potentieel aan kostenverlagingen in, waarbij minstens dezelfde 
milieuresultaten gegarandeerd worden. 

De bedenkingen geformuleerd vanuit beide punten werden al eerder behandeld (Lauwers et 
al., 2003). Het doel van deze publicatie is het modelmatig aantonen van potentiële 
kostenreducties in het reduceren van de nitraatproductie door middel van een verhandelbaar 
rechtensysteem ten opzichte van een systeem gebaseerd op command-and-control 
maatregelen. Zes command-and-control beleidsalternatieven worden uitgewerkt en worden 
aan de hand van lineaire programmeringsmodellen doorgerekend op de boekhoudkundige 
gegevens. Het scenario dat de laagste kost oplevert, wordt vervolgens vergeleken met het 
resultaat van een zevende beleidsalternatief dat gestoeld is op een verhandelbaar 
rechtenmodel. Substitutierechten worden hier gedefinieerd als de rechten om stikstof te 
mogen produceren bovenop de hoeveelheid stikstof die gerecycleerd kan worden. De 
resultaten kunnen het debat aanzwengelen over de mogelijkheden die meer marktconforme 
beleidsinstrumenten te bieden hebben in het landbouwmilieubeleid. 

Deze publicatie is als volgt opgebouwd: na deze inleiding volgt een tweede, theoretisch, 
hoofdstuk waarin enkele van de voornaamste voordelen aangestipt worden van een op 
marktprincipes gebaseerd beleidsinstrument. Vervolgens worden enkele voorwaarden voor 
een succesvolle introductie van verhandelbare rechten aangestipt. In een volgend punt wordt 
aan de hand van voorbeelden een idee gegeven van de potentiële kostenverlagingen die met 
een dergelijk instrument realiseerbaar zijn. De theoretische beschouwing wordt afgesloten met 
de mechanismen van prijsvorming. 

Het derde hoofdstuk behandelt de algemene opzet en aanpak van het onderzoek. Na de 
toelichting van de rationale, wordt een beschrijving van de basisgegevens gegeven. Enkele 
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noodzakelijk uit te voeren kalibraties van de basisgegevens worden besproken. Tenslotte 
worden de modellen beschreven die moeten instaan voor een simulatie van de commands- 
and-control beleidsmaatregelen en het model dat een verhandelbaar rechtenbeleid simuleert. 

In het vierde hoofdstuk worden de simulatieresultaten op een rijtje gezet en besproken. 
Vooreerst komen de verschillende command-and-control beleidssimulaties aan bod waarna de 
resultaten uit het verhandelbare rechtenmodel toegelicht worden. Daarbij wordt een analyse 
gemaakt van de marktspelers, gevolgd door een sensitiviteitsanalyse. In het laatste punt 
worden de resultaten van het verhandelbare rechtenmodel getoetst aan die van het command-
and-control beleidsmodel met de laagste reductiekost. 

In een laatste hoofdstuk volgen de besluiten, voornamelijk gericht op de toetsing op de 
gebruikswaarde van de resultaten en mogelijke bijkomende knelpunten die (nog) niet in de 
simulatie zijn meegenomen. 
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2 THEORETISCHE POTENTIES VOOR KOSTENEFFECTIVITEIT 

2.1 Inleiding 

Het reduceren van milieuvervuiling wordt niet automatisch door de markt aangedreven. 
Hierdoor dient de overheid in te grijpen. Door middel van een milieubeleid zal getracht 
worden de externe kosten die gepaard gaan met de milieuvervuiling, te internaliseren in het 
productieproces. Dit beleid kan gebaseerd worden op het klassieke command-and-control of 
op een meer marktgeoriënteerd principe. Taksen en verhandelbare rechten vallen onder dit 
laatste. Door het opleggen van een taks ter waarde van de geschatte milieukost of door uitgifte 
van een beperkt aantal productie- of emissierechten zal een gewenste milieuoutput 
gerealiseerd worden. Niet alle maatregelen zullen milieueffectief zijn en ook zal voor elke 
maatregel een verschillende kosteneffectiviteit op te meten zijn, waardoor dit laatste met de 
milieueffectiviteit zal moeten afgewogen worden. 

2.2 Vergelijking met andere beleidsinstrumenten 

Het opleggen van een norm (klassiek command-and-control beleid) impliceert een gelijk 
niveau van vervuilingsreductie voor de drie bedrijven (CC1=CC2=CC3), Figuur 1. Door 
rechten (in dit geval emissierechten) expliciet en verhandelbaar te maken, zorgt de 
marktwerking er voor dat aan die rechten een waarde toegekend wordt. Gezien deze prijs voor 
elk recht dezelfde is, kent elke marktspeler perfect de opportuniteitskost van een 
emissiereductie. Dit resulteert in gelijke marginale reductiekosten, maar leidt, als gevolg van 
een verschillend verloop van marginale reductiekostencurves (MAC), tot een verschillend 
niveau van emissiereductie (VR1<>VR2<>VR3) tussen alle individuele vervuilers (Baumol 
en Oates, 1988). Door het verlaten van een command-and-control beleid ten gunste van beleid 
gesteund op verhandelbare rechten, wordt een even grote totale reductie van de vervuiling 
gerealiseerd tegen een lagere kost. Dit verschil bedraagt het verschil van de oppervlaktes 
‘Uitgespaarde reductiekost door 1’ en ‘Extra reductiekost voor 3’. Een tweede kostendaling 
(niet op de figuur weergegeven) wordt gerealiseerd, in tegenstelling tot een normeringsbeleid, 
doordat individuele efficiëntieverbeteringen, die zelfs verder kunnen gaan dan de 
oorspronkelijke norm, gevaloriseerd worden door het uitsparen en verkopen van rechten. Met 
andere woorden, technologische vooruitgang wordt gevaloriseerd in een verdere daling van de 
marginale reductiekosten. 

Eenzelfde resultaat (Figuur 1) wordt in theorie ook bereikt door het opleggen van een 
Pigouviaanse taks die evenhoog is als de prijs voor een verhandelbaar recht. Echter door het 
uitgeven van een beperkt aantal verhandelbare rechten wordt het bereiken van het 
milieuresultaat met dit beleidsinstrument alvast verzekerd. Dit in tegenstelling tot het 
opleggen van een taks, waar mits betaling van de taks een hogere uitstoot toegelaten is. 
Daarenboven is in tegenstelling tot de Pigouviaanse taks het niet de overheid die een waarde 
bepaalt maar wel de marktwerking (Coase, 1960). In tegenstelling tot de hoogte van een 
Pigouviaanse taks heeft de marktwerking bovendien tot gevolg dat de prijs van de rechten 
geen aanpassing vraagt aan inflatie, economische groei en technologische vooruitgang. De 
introductie van nieuwe technologieën zal niet leiden tot een welvaartsverlies (zoals bij 
taksen), waar de automatische prijsaanpassing zorgt dat de positieve gevolgen van deze 
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technologie zich door de hele sector laat gevoelen. (Baumol en Oates, 1988; Hahn, 1989, 
Hanley et al. 1997; Montero, 1997; Requate, 1998; Barde, 2000). 

 

VR1 VR2 
CC1 
CC2 
CC3 

VR3 

MAC1 

Uitgespaarde 
reductiekost 

door 1 

Extra 
reductiekost 

voor 3 

MAC3 

MAC2 

NORM

Prijs rechten 

Vervuilings-
reductie 

 
Figuur 1: Vergelijking verhandelbare rechten ten opzichte van normering (naar Johansson, 2000) 

Eenmaal de milieudoelstelling vastgelegd, is kennis over het verloop van de individuele 
marginale reductiekostencurves onbelangrijk. De milieudoelstelling zal kostenefficiënt 
gehaald worden. De kennis van het verloop van de individuele marginale kostencurves is 
echter wel belangrijk voor het bepalen van de hoogte van een taks.  

Geschatte MAC 

Echte MAC

Hoogte tax 

Aantal verdeelde 
rechten 

Reductie onder 
rechtenregime bij 
beide MAC’s 

Reductie onder 
taxatieregime  
bij echte MAC 

Reductie onder 
taxatieregime bij 
geschatte MAC 

 
Figuur 2: Zekerheid over het milieuresultaat ondanks onzekerheid over het verloop van de individuele 

MAC-curve (naar Johansson, 2000)  

Naarmate de marktspelers in hogere mate, al dan niet moedwillig foutieve informatie 
doorgeven over hun marginale kostencurve, stijgt het voordeel van een verhandelbaar 
rechtensysteem op dat van een taxatiebeleid, zie Figuur 2. Dit is in de veronderstelling dat aan 
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een autonoom bepaalde milieueis voldaan moet worden, zoals de Europese 50 mg norm. Deze 
ongelijke verdeling van informatie tussen de overheid en de landbouwers kan leiden tot 
misbruiken, moral hazard. Landbouwers kunnen bijvoorbeeld hun marginale reductiekosten 
hoger voorstellen dan die in werkelijkheid zijn (Johansson, 2000). 

Volgens een studie van Johansson (2000) moet het systeem van verhandelbare rechten een 
belangrijke optie worden in het aanpakken van nonpoint source pollution. Het systeem van 
verhandelbare rechten heeft in vergelijking met het systeem van command-and-control een 
efficiëntievoordeel, gemeten in gemiddelde reductiekosten, bij het reduceren van nonpoint 
source pollution. Dit efficiëntievoordeel wordt groter naarmate landbouwers moedwillig 
foutieve informatie doorgeven over hun marginale reductiekosten waardoor deze door de 
beleidsnemers foutief ingeschat wordt (Johansson, 2000). Het systeem van verhandelbaarheid 
is daarenboven administratief eenvoudiger toepasbaar en vergt lagere controlekosten dan 
klassieke command-and-control maatregelen, wat het rechtensysteem kostenbesparend maakt 
niet alleen voor de eigen sector maar voor de hele economie (Barde, 2000). 

2.3 Aandachtspunten bij invoering en consolidatie 

Verhandelbare rechten invoeren, is succesvoller naarmate aan meerdere (begin)voorwaarden 
is voldaan (Barde, 2000): 

• Het polluent moet duidelijk identificeerbaar en meetbaar zijn. Indien hierover geen 
duidelijkheid is, is controle over de emissies totaal onmogelijk. 

• Een voldoende variabiliteit in marginale reductiekostencurves tussen de verschillende 
vervuilers moet bestaan en aanwijsbaar zijn, waarbij het bovendien mogelijk moet zijn 
de individuele reductiekosten te verminderen. Hoe groter de variatie, hoe hoger de 
mogelijke efficiëntiewinsten als gevolg van verhandelbaarheid. 

• Een voldoende aantal marktspelers moet ervoor zorgen dat een goede marktwerking 
gewaarborgd wordt, wat transparantie en liquiditeit ten goede komt. 

• Indien de individuele marginale reductiekosten verder te verminderen zijn, kunnen in 
vergelijking met een command-and-control beleid extra efficiëntiewinsten worden 
behaald. 

• De potentiële marktspelers moeten overtuigd zijn van de voordelen die de 
verhandelbaarheid van rechten hen te bieden hebben. Indien er zo een overtuiging niet 
heerst, zal weinig tot geen handel gedreven worden. 

Tijdens de uitbouw en consolidatie van een verhandelbaar rechtensysteem is het uitermate 
belangrijk dat de transactiekosten zo laag mogelijk wordt gehouden. Hoe lager de 
transactiekosten, hoe beter de daling van de totale reductiekosten gerealiseerd wordt. 
Daarnaast kunnen distorties in de handel in rechten als gevolg van opgelegde 
handelsbeperkingen substantiële efficiëntieverliezen met zich meebrengen. Studies over de 
handel in melkquota’s tonen aan dat het efficiëntieverlies veroorzaakt door de 
handelsbeperkingen vele malen hoger kan liggen dan het verlies als gevolg van de 
transactiekosten (zie bv. Boots et al., 1997). 



 

 
6 

Een niet te onderschatten factor is de mate van engagement dat de overheid wil nemen in de 
uitbouw van een verhandelbaar rechtensysteem. Het Nederlandse verhaal toont alvast hiervan 
het belang aan. De onzekerheid over de politieke wil om het systeem van verhandelbare 
rechten verder te zetten, leidde tot het verlaten ervan (Wossink, 2000).  

2.4 Potentiële kostenverlagingen 

Verhandelbare rechten zijn als marktconform beleidsinstrument de laatste jaren vaak 
onderwerp van beleidsonderzoek. Hierbij vallen de vaak zeer hoge kostenbesparingen op bij 
gebruik van marktconforme beleidsinstrumenten ten opzichte van command-and-control 
maatregelen. Zo is de gerealiseerde kostenbesparing door invoering van een verhandelbaar 
rechtensysteem in de reductie van de SO2 uitstoot in het kader van het Acid Rain Program in 
de VSA, geschat op 25 % tot 34 % (Schmalensee et al., 1998). 

Concrete uitwerkingen om verhandelbare rechten te gebruiken om de nitraatuitstoot door 
landbouwbedrijven aan te pakken, is gegeven door bvb. Fleming en Adams (1997), Hoag en 
Hughes-Popp (1997), Hanley et al. (1998), Jansen et al. (1999), Ribaudo et al. (1999), 
Morgan et al. (2000), Collentine (2002), Drucker en Latacz-Lohmann (2003) voorspellen aan 
de hand van een studie van de marginale reductiekosten van vier typelandbouwbedrijven een 
kostenreductie van 22 tot 25 % in vergelijking met een situatie zonder handel. 

De toepasbaarheid van verhandelbare rechten wordt recent in een nog ruimer kader gezien. 
Figge en Hahn (2004) geven in hun onderzoek naar de meetbaarheid van duurzaamheid een 
belangrijke rol aan verhandelbare rechten om duurzaamheid na te streven. Verhandelbare 
rechten zullen zorgen voor een herallocatie van inputs, bvb grondstoffen, en wel dusdanig dat 
de minst vervuilende en bijgevolg de meest duurzame bedrijven hun productie zullen kunnen 
uitbreiden. 

2.5 Prijsvorming 

Hoewel de theoretische aspecten van prijsvorming stevig onderbouwd zijn (Carraro en 
Siniscalco, 1992; Hoel, 1993; Rose en Tietenberg, 1993) ontbreekt het nog te vaak aan 
empirische voorbeelden van zulke prijsvormingen. Belangrijke uitzonderingen zijn de studies 
van emissierechten van broeikasgassen zoals CO2 (Jensen en Rasmussen, 2000; Søberg, 2000; 
Bohm en Carlén, 1999) en SO2 (Schmalensee et al., 1998). De meeste van deze studies gaan 
echter voorbij aan wat cruciaal is bij het toepassen van marktconforme instrumenten, namelijk 
de kennis van de individuele MAC-curven en de ondubbelzinnige definitie van het recht als 
emissie- en/of productierecht of zoals in het geval van nutriëntenproblematiek: 
recyclagerecht. Hoewel theoretisch de samenstelling van de MAC-curve gekend is, ontbreekt 
de kennis over de concrete invulling op bedrijfsvlak. Ook wat betreft de modellering van 
marktcoördinatiesystemen zijn theoretisch wel een aantal modellen beschikbaar (vooral 
econometrische en regionale evenwichtsmodellen), doch deze houden onvoldoende rekening 
met de individuele bedrijfssituatie. 
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3 PROEFOPZET 

3.1 Rationale 

De Europese nitraatnorm, 50 mg NO3
- per liter water is vertaald naar een maximale 

bemestingsnorm van 170 kg stikstof per hectare. Hoewel in de mestwetgeving hogere 
bemestingsnormen toegelaten zijn (decreet van de Vlaamse Gemeenschap, 1991 en de 
daaropvolgende Mestactieplannen) zal in het verloop van het onderzoek met deze Europese 
richtnorm verder gerekend worden. Deze norm per hectare vermenigvuldigd met de totale 
hoeveelheid nuttige Vlaamse landbouwoppervlakte voor commerciële teelt, 635.000 hectare, 
geeft de totale hoeveelheid toegestaan gebruik van stikstof, 107.950 ton. Eind 2001 bedroeg 
de totale stikstofproductie in Vlaanderen ongeveer 167.000 ton (Lauwers et al., 2003) wat 
bijgevolg een vermindering van de totale stikstofproductie met 35 % noodzakelijk maakt, wil 
elke ton stikstof op de grond gealloceerd worden. 

Deze reductie nastreven via de klassieke command-and-control beleidsmaatregelen, brengt 
een bepaalde kost met zich mee. Het is alvast volgens de literatuur mogelijk om via een 
systeem van verhandelbare rechten deze reductie tegen een lagere kost te realiseren dan onder 
een command-and-control beleid. In dit onderzoek wordt aan de hand van een 
praktijksimulatie nagegaan in hoeverre de theoretische kostenverlaging haalbaar is. Daartoe 
worden verschillende beleidsalternatieven uitgewerkt en onderling vergeleken op hun 
kosteneffectiviteit. De alternatieven worden doorgerekend op de boekhoudkundige gegevens 
van een testpopulatie van varkenshouderijen (n=190). Er is specifiek voor deze sector 
gekozen omdat deze gepercipieerd wordt als meest bijdragend tot het mestoverschot. 
Bovendien blijkt uit Figuur 7 alvast de grote variatie onder de 190 vleesvarkenbedrijven van 
de werkelijke N-excretiecoëfficiënten en hun arbeidsinkomen (m.a.w een deel van de 
marginale reductiekostencurve). Tegenwoordig is het enerzijds technisch en wettelijk 
mogelijk om de werkelijke N-excretiecoëfficiënten te bewijzen en is in Vlaanderen anderzijds 
een omvangrijk meet- en controlenet uitgebouwd dat toelaat de nutriëntenstromen van 
landbouwers van nabij op te volgen. Dit geeft aan dat de vanuit de theorie gestelde 
voorwaarden voor een succesvolle invoering van een verhandelbaar rechtensysteem al voor 
een groot deel zijn ingevuld.  

De economische gegevens van 190 vleesvarkensbedrijven worden gekalibreerd voor 
jaarschommelingen. Bij omrekening van de N-excretiecoëfficiënten wordt rekening gehouden 
met een dalende tendens waarbij de daling over een periode van 15 jaar van P2O5-
excretiecoëfficiënt van de hele varkenssector model stond. Deze dalende tendens is het gevolg 
van zowel een technologische als een autonome evolutie. Bij deze berekeningen is 
verondersteld dat de evolutie van de afbouw van de P2O5-excretiecoëfficiënt de evolutie van 
de afbouw van de N-excretiecoëfficiënt als gevolg van de technologische vooruitgang in de 
voederconversie, goed voorspelt. Daarbovenop wordt een extra daling van de N-
excretiecoëfficiënt als gevolg van een technologische vooruitgang aan inputzijde 
verondersteld. Deze daling is echter geringer dan deze van P2O5, waar laag fosforvoerder 
gemakkelijker realiseerbaar is. De gemiddelde N-excretiecoëfficiënt op de 190 
varkensbedrijven voor 2000 wordt gekalibreerd aan de gemiddelde sectorale N-
excretiecoëfficiënt voor datzelfde jaar, wat toelaat de coëfficiënten zo accuraat mogelijk te 
voorspellen. 
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Gezien de data uit 1997 stammen, worden de economische gegevens naar 2003 
geactualiseerd. De werkelijke N-excretiecoëfficiënten van de individuele varkensbedrijven in 
de populatie zijn eveneens gekend voor 1997. Om de N-excretiecoëfficienten naar 2003 te 
actualiseren is rekening gehouden met de technologische en autonome evolutie. 

Een vermindering van de N-productie met 35 % volstaat om het stikstofoverschot volledig 
weg te werken. In het geval van de vaak met de vinger gewezen vleesvarkens, wordt in dit 
onderzoek voorzichtigheidshalve toch een iets grotere inspanning van deze subsector 
verwacht, nl. een 40 % reductie. 

De verschillende scenario’s worden slechts voor één jaar doorgerekend. Gezien de studie 
enkel een indicatie van de mate van kostenverlaging nastreeft, volstaat vooralsnog deze 
beperkte tijdsdimensie. Daarenboven worden door de in het verleden uitgevoerde kalibratie, 
de jaarlijkse verschillen uitgevlakt, wat het gebruik van slechts één jaar extra verantwoordt. 

Het arbeidsinkomen uit de verschillende scenario’s zal vergeleken worden met dat uit het 
business as usual (BAU) scenario waarin geen norm of afbouwverplichting opgelegd wordt 
en waarbij de N-excretiecoëfficiënten gebruikt worden, gekalibreerd voor zowel een 
technologische als autonome evolutie. 

3.2 Beschrijving van de basisgegevens 

3.2.1 Varkenssector 

De evolutie van de relatieve P2O5-excretiecoëfficiënten voor 1985 tot en met 2000 is berekend 
op basis van de vleesvarkensbedrijven in het CLE boekhoudnet, zie Figuur 3, en worden door 
de bijhorende regressievergelijking het best benaderd. De geëxtrapoleerde waarden worden 
gebruikt voor de berekening van de individuele N-excretiecoëfficiënten voor elk van de 190 
varkensbedrijven, zie punt 3.3.2. De daling van de P2O5-uitstoot per eenzelfde hoeveelheid 
input is hier volledig toe te schrijven aan de autonome technologische vooruitgang. Een 
eventuele technologische vooruitgang aan inputzijde, d.i. het beter afstemmen van de 
hoeveelheden nutriënten binnen de voerdersamenstelling, is voor die gegevens als 
onbestaande verondersteld. Deze vereenvoudiging is te verantwoorden gezien pas op het 
einde van die 15 jarige periode de eerste voederconvenanten, met als doel het P2O5-gehalte 
per kg veevoeder te doen dalen, met de veevoederfabrikanten afgesloten werden 
(Boerenbond, 1998). 
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REC = 919,41 - 0,413*J

90

92

94

96

98

100

102

1985 1990 1995 2000 2005R
el

at
ie

ve
 P

2O
5-

ex
cr

et
ie

co
ëf

fic
ië

nt
, 

ba
si

sj
aa

r 1
98

5

Relatieve excretiecoëfficiënt Geëxtrapoleerde waarden Trendlijn
 

Figuur 3: Relatieve P2O5- excretiecoëfficiënten van de Vlaamse varkenssector voor 1985 t.e.m. 2000 

De sectorale N-excretiecoëfficiënt voor 2000 (12,17 kg N per gemiddeld aanwezig varken per 
jaar) wordt gebruikt om de individuele N-excretiecoëfficiënten van de 190 varkensbedrijven 
te kalibreren (zie punt 3.3.2). 

3.2.2 Testpopulatie 

De boekhoudgegevens zijn uitgedrukt t.o.v. het aantal gemiddeld aanwezige vleesvarkens 
(GAVV) omdat dit nauwer aanleunt bij de productiecapaciteit van deze bedrijven. Het aantal 
GAVV wordt verkregen door voor elk vleesvarken het aantal dagen aanwezigheid op het 
bedrijf te sommeren en te delen door de duur van het boekjaar. 

De steekproef bestaat uit 190 varkensbedrijven die samen 121.284 gemiddeld aanwezige 
vleesvarkens hebben. De varkensbedrijven indelen naar grootte levert een niet normale 
verdeling (Figuur 4). Gemiddeld heeft elke varkenshouder 638 GAVV, terwijl de mediaan op 
536 GAVV ligt. Het kleinste varkensbedrijf heeft amper 9 GAVV terwijl het grootste 2.430 
GAVV telt. Het aantal GAVV werd voor de kalibratie voor elk bedrijf constant verondersteld. 
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Figuur 4: Aantal GAVV per bedrijf 
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Twintig van de 190 bedrijven (10,5 %) waren in 1997 niet in staat een positief 
arbeidsinkomen (AI) per GAVV te halen (Figuur 5). Het hoogste positief AI bedroeg 140 
euro per GAVV, gerealiseerd op een bedrijf met 99 GAVV. Het gemiddelde van de 
steekproef bedraagt 40,7 euro, met een mediaan die net iets hoger ligt (44,4 euro). Naast het 
AI zijn ook het bruto saldo (BS) en de vaste kosten (FK) per GAVV gegeven. Voor de 
berekeningen in het basisjaar 2003 zijn deze gegevens geïndexeerd aan een rentevoet van 
5 %. 
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Figuur 5: Hoogte van het AI per GAVV(euro per jaar) 

Het AI gerealiseerd op elk varkensbedrijf (Figuur 6) geeft een ander beeld dan dit voor het AI 
per GAVV per jaar (Figuur 5). Het gemiddelde AI op bedrijfsniveau bedraagt 27.916 euro, 
wat 30 % meer is dan wat het middenste bedrijf realiseert (21.617 euro). Maximaal is een 
bedrijfsinkomen van 131.138 euro opgetekend. 
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Figuur 6: Hoogte van het AI per bedrijf (1.000 euro) per jaar 

De 190 bedrijven halen per jaar een gemiddelde werkelijke N-excretiecoëfficiënt van 10,67 
kg N per GAVV per jaar. Het gewogen gemiddelde wijkt daar met 10,44 kg N slechts lichtjes 
van af. Het middenste varkensbedrijf produceert jaarlijks per GAVV 10,59 kg N. 15,83 kg is 
de grootste jaarlijkse uitstoot die wordt opgetekend en bedraagt 2,26 keer de laagste uitstoot 
per GAVV (6,99 kg N). 
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Tussen het AI en de excretiecoëfficiënt per GAVV lijkt een, zei het dan een minieme, quasi 
onbestaande, correlatie te bestaan (Figuur 7). Het bepalen van de regressievergelijking 
gebeurde zonder de waarneming met AI = -10.742 en excretiecoëfficiënt 10,14. 

y = -0,0095x + 11,068
R2 = 0,0397
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Figuur 7: Het AI uitgezet t.o.v. de N-excretiecoëfficiënt (2003) 

Uitgaande van een nutriëntenhaltecoëfficiënt (NHc) van 13 kg N per GAVV per jaar (decreet 
van de Vlaamse Gemeenschap, 1991), komt een 40 % reductie overeen met een productie van 
7,8 kg N per GAVV per jaar. Deze productie zal doorgaan als de norm.  

3.3 Kalibratie en berekening van de basisgegevens 2003 

3.3.1 Financiële gegevens 

De originele testpopulatie betreft het boekjaar 1996-1997 en heeft een gemiddeld AI van 
omgerekend 54,19 euro per GAVV. Dit is heel wat minder dan de waarde gepubliceerd voor 
het boekjaar 1996-1997, namelijk 84,93 euro per GAVV (CLE, 1998). Dit laatste cijfer is 
evenwel berekend op een van outliers uitgezuiverde populatie en komt als resultaat meer 
overeen met een "modaal" bedrijf. 

In het onderzoek naar de mogelijke efficiëntieverbeteringen, werd geopteerd om de originele 
variabiliteit in de testpopulatie te behouden. Om de resultaten in een langer termijnperspectief 
bruikbaar te houden, werden de waargenomen varkensprijzen (zowel van het slachtvarken als 
van de big) met de kalibratiefactor 0,94 vermenigvuldigd. hierdoor wordt een gemiddelde 
rendabiliteit van 40,74 euro per GAVV per jaar bekomen welke zeer goed een lange termijn 
gemiddelde van de rendabiliteit van de vleesvarkenshouderij benadert. 

3.3.2 Individuele N-excretiecoëfficiënten 

Voor de berekening van de N-excretiecoëfficiënten voor het basisjaar 2003 van de 190 
varkensbedrijven wordt rekening gehouden met de technologische vooruitgang in de 
voederconversie, (Mvc), de mogelijke technologische vooruitgang van voedersamenstelling 
(Min) en een kalibratiefactor (C).  
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[1] 

De berekeningen voor de werkelijke N-excretiecoëfficiënt kunnen schematisch als volgt 
worden weergegeven: 

19972003
iinvci weMMCwe ∗∗∗=  

waarbij    2003
iwe  individuele N-excretiecoëfficiënt voor 2003; 

C kalibratiefactor; 
vcM  maat voor technologische vooruitgang voederconversie; 

inM  maat voor technologische vooruitgang voedersamenstelling; 
1997
iwe  individuele N-excretiecoëfficiënt voor 1997. 

Het kalibratieverloop wordt gevisualiseerd in Figuur 8. 

De kalibratiefactor C wordt berekend uit een gemiddelde werkelijke excretiecoëfficiënt, 
gekend vanuit de Mestbankaangiftes voor het jaar 2000 en de gemiddelde van de individueel 
berekende coëfficiënt voor 1997. Omwille van té optimistische uitgangspunten over N-
gehalte in voeder zijn de individuele berekende N-excretiecoëfficiënt op de populatie van 
1997 een onderschatting. Door de kalibratie wordt de waargenomen variatie behouden, doch 
krijgen de absolute waarden een lagere realitseitswaarde. De gemiddelde N-
excretiecoëfficiënt uit de testpopulatie van 1997 is 10,67 kg N. Deze van de mestbankgifte 
2000 is 12,17 kg N. De kalibratieterm C beraagt aldus 1,14. 

 
we1997 

Min 

we2000 

C 

Mvc 

we2003 

Oorspronkelijke 
dataset 

 

Figuur 8: Schematische voorstelling van de kalibratieprocedure van dataset 

Door Min gelijk te stellen aan 1, wordt enkel de technologische vooruitgang voederconversie 
gemeten. Door de jaren 2000 en 2003 in te vullen in de regressievergelijking REC=919,41-
0,413*J, zie Figuur 3, en de waarde voor 2003 (92,17) te delen door de waarde bekomen voor 
het jaar 2000 (93,41), kan de technologische vooruitgang voederconversie gemeten worden 
t.o.v. het basisjaar 2000. Mvc wordt dan gelijk aan 98,67 %. Op basis van de N-
excretiecoëfficiënt voor 1997 kan de voorspelde gemiddelde werkelijke N-excretiecoëfficiënt 
bepaald worden voor datzelfde jaar. In Figuur 9 is dit gedaan voor de eerste jaren na 2000. 
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y = -0,0538x + 119,79
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Figuur 9: Voorspelde gemiddelde werkelijke N-excretiecoëfficiënt voor de steekproef bij autonome 

technologische vooruitgang 

Bovenop de technologische vooruitgang voederconversie is 15 % vermindering van de N-
excretiecoëfficiënt verondersteld door technologische vooruitgang voedergehalte 
(Mvc = 0,85), zie formule [1]. Voor 2003 wordt Mvc*Min bijgevolg gelijk aan 83,87 %. 
Hiermee kan 2003

iwe  bepaald worden, zie Figuur 10 (10,21). Door deze berekeningen ook te 
herhalen voor 2004 (10,16) en 2005 (10,12) kan een schatting gemaakt worden van de 
gemiddelde werkelijke N-excretiecoëfficiënt bij technologische vooruitgang in deze maar ook 
volgende jaren. A.d.h.v. deze figuur is duidelijk dat de norm (7,8 kg N per GAVV per jaar) in 
2058 behaald wordt. Ook hier geldt opnieuw de veronderstelling van een constante lineaire 
afname en zonder bijkomende maatregelen. Naar dit scenario zal gerefereerd worden als het 
business as usual – scenario, het BAU-scenario. 
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Figuur 10: Voorspelde gemiddelde werkelijke N-excretiecoëfficiënt voor de steekproef bij autonome 

technologische vooruitgang en technologische vooruitgang aan inputzijde 

In de veronderstelling van een constante lineaire afname, als gevolg van de autonome 
evolutie, zonder bijkomende maatregelen wordt aan de norm (7,8 kg N per GAVV per jaar) 
pas voldaan na 2080, zie Figuur 9. Indien daarenboven rekening gehouden wordt met de 

y = -0,0457x + 101,82 



 

 
14 

[2] 

technologische evolutie, zal de doelstelling nog altijd maar in 2058 bereikt worden, zie Figuur 
10. Een actief ingrijpen is bijgevolg noodzakelijk. 

De 190 berekende N-excretiecoëfficiënten voor 2003 wordt in een frequentieverdeling naast 
de oorspronkelijke waarden uit 1997 geplaatst, zie Figuur 11. Daarbij is een daling van de 
waarden op te merken van de N-excretiecoëfficiënten doch de daling is niet spectaculair te 
noemen. De voorspelde N-productie voor alle 190 bedrijven samen bedraagt 1.211.965 kg N. 
Deze hoeveelheid werd behaald alleen uitgaande van de technologische vooruitgang 
voederconversie en technologische vooruitgang voedergehalte. 
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Figuur 11: Gegeven N-excretiecoëfficiënten per bedrijf voor 1997 en berekende N-excretiecoëfficiënten 

per bedrijf voor 2003 (kg N per GAVV per jaar) 

3.4 Generieke modelbeschrijving 

Het doel is om de nutriëntendoelstelling met de laagste kost na te streven. Het nieuwe totale 
arbeidsinkomen gesommeerd over de hele steekproef wordt als volgt gedefinieerd: 

Sc
iAI =∑

=

+
n

i

Sc
i

BAU
i ZAI

1
)(  

waarbij  Sc
iAI  totaal AI onder een scenario (Euro); 

BAU
iAI  het AI in het BAU scenario (euro); 

Sc
iZ  de totale verandering in oorspronkelijk arbeidsinkomen als gevolg van 

opgelegde beperkingen of uitbreidingsmogelijkheden in de 
nutriëntenproductie (Euro). 

Sc
iZ zal doorgaans negatief zijn aangezien milieubeperkingen (of beperkingen in het 

algemeen) met kosten gepaard gaan. Uitbreidingen van de nutriëntenproductie zullen 
daarentegen tot een verhoging van het inkomen leiden. 

Gezien het arbeidsinkomen gemaximeerd wordt per bedrijf i kan de doelfunctie in de 
algemene notatie als volgt worden neergeschreven: 

Gegeven N-excretiecoëfficiënten Berekende N-excretiecoëfficiënten
1997 2003
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[3] Max ver
ii

mv
ii

afb
ii

Sc
i XCXBXAZ ++=  

waarbij afb
iX  totale stikstofreductie door afbouw van de varkensstapel (kg N); 

mv
iX  totale stikstofreductie door mestverwerking (kg N); 

ver
iX  totale verhoging van de stikstofproductie door aankoop van 

verhandelbare rechten (kg N); 

A gederfd inkomen per eenheid N (euro per kg N); 

B kost mestverwerking per eenheid N (euro per kg N); 

C bijkomend inkomen per eenheid N rekening houdend met een 
verwerkingsplicht per aangekocht recht (euro per kg N).  

Het gederfde inkomen wordt berekend in bruto saldo. Op deze manier worden de vaste kosten 
niet verminderd, wat afbouw van de veestapel minder duur zou maken en zeker op kortere 
termijn een vertekend beeld zou geven. Bij uitbreiding zal het bijkomend inkomen berekend 
worden, rekening houdend met een nieuwe vaste kost. Daarmee is onbenutte capaciteit als 
onbestaande verondersteld. 

De individuele varkenshouder zal telkens maar voor één van de drie mogelijkheden kiezen. 
Dit komt omdat er gerekend wordt met constante marginale kosten en opbrengsten. 

Twee grote denkpistes worden onderzocht. Enerzijds een beleid gebaseerd op het klassieke 
command-and-control systeem en anderzijds het meer marktgeoriënteerde verhandelbare 
rechtensysteem. 

3.5 Specifieke modelbeschrijving 

3.5.1 Modelbeschrijving command-and-control 

Door het invoeren van de nutriëntenhalte (NH) is het de bedoeling van de wetgever een 
tijdelijk N-productieplafond op bedrijfsniveau te bekomen. Daartoe is een forfaitaire norm of 
coëfficiënt (NHc) bepaald die een normuitstoot aangeeft per diersoort. Deze coëfficiënt 
verschilt van de NH. De NH is voor iedereen verschillend terwijl iedereen per dierencategorie 
wel dezelfde NHc hanteert. Het aantal dieren waarmee die coëfficiënt wordt vermenigvuldigd, 
is bepaald op basis van historische bedrijfsgegevens uit 1995, 1996 en 1997. De hoeveelheid 
nutriënten die vervolgens boven deze halte geproduceerd wordt, moet door een daling van het 
aantal dieren weggewerkt worden. Door vervolgens deze NHc aan te scherpen, is het de 
bedoeling de best beschikbare technologie (BBT) inzake N-reductie per dier op te dringen. 
Voor deze simulatie is de NH bepaald op basis van het aantal GAVV vermenigvuldigd met de 
voor de categorie andere varkens wettelijk vastgelegde NHc van 13 kg N per dier per jaar 
(decreet van de Vlaamse Gemeenschap, 1991). 

Command-and-control technieken laten toe een milieudoelstelling op verschillende manieren 
te bereiken met daarbij telkens verschillende reductiekosten. Om een idee te krijgen over de 
spreiding van deze kosten werken zes verschillende scenario’s gemodelleerd. 
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• Scenario 1: de introductie van de NH en de afbouwplicht (d.i. reductie van het 
aantal GAVV) voor de werkelijke N-productie boven deze NH. 

• Scenario 2: de introductie van de norm en de mestverwerkingsplicht. Elke 
varkenshouder is verplicht de N-productie boven de NH af te bouwen en de N-
productie tussen de werkelijke productie en de norm (7,8 kg N per GAVV per jaar) te 
verwerken. 

• Scenario 3: afzwakken van de verwerkingsplicht van de productie tussen de NH en 
de norm door de introductie van de keuzemogelijkheid tussen verwerking enerzijds en 
afbouw anderzijds om die bepaalde hoeveelheid N te reduceren. De keuze gebeurt op 
basis van de afweging van de kosten van beide opties, enerzijds het gederfde bruto 
saldo, anderzijds de mestverwerkingskost. Nog altijd is elke varkenshouder verplicht 
de N-productie boven de NH af te bouwen en geldt dat de afbouw voorrang krijgt op 
verwerking. 

• Scenario 4: de NHc wordt verlaten doch de norm blijft behouden. De N-productie 
boven deze norm moet verplicht gereduceerd worden door afbouw. 

• Scenario 5: de NHc wordt verlaten waarbij de norm behouden blijft. De N-
productie boven de norm moet verplicht gereduceerd worden door verwerking 

• Scenario 6: de NHc wordt verlaten waarbij de norm behouden blijft. De N-
productie boven deze norm moet verplicht gereduceerd worden door afbouw of door 
verwerking waarbij de keuze gebeurt op basis van de afweging van het individueel 
bruto saldo (BS) tegenover de mestverwerkingskost. 

 

Deze scenario’s kunnen als volgt worden voorgesteld: 

 
Figuur 12: Visualisatie van de zes command-and-control scenario's 

In bovenstaande figuur is duidelijk dat enerzijds in het eerste scenario geen norm gehanteerd 
wordt en anderzijds in de eerste drie scenario’s nog een extra afbouwverplichting van 
toepassing is voor zover de werkelijke N-excretiecoëfficiënt hoger ligt dan de NHc. Het nog 
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niet hanteren van de norm betekent dat de milieudoelstelling in het eerste scenario niet zal 
worden bereikt, dit in tegenstelling tot de overige vijf scenario’s waar een dergelijke plicht 
wel werd voorzien. 

• Scenario 1: Xafbouw = Xafb1; 

• Scenario 2: Xafbouw = Xafb1; 

   Xmestverwerking = Xmv; 

• Scenario 3: Xreductie = Xafb1 + Keuze (Xafb2, Xmv); 

• Scenario 4: Xafbouw = Xafb; 

• Scenario 5: Xmestverwerking = Xmv; 

• Scenario 6: Xreductie = Keuze (Xafb, Xmv). 

In sensu stricto zijn er slechts twee echte keuzeproblemen (scenario 3 en 6) en kunnen de vier 
andere door gewone Booleaanse rekenregels uitgewerkt worden. Toch worden alle scenario’s 
in de vorm van een mathematisch optimalisatieprobleem geschreven om de onderlinge 
vergelijkbaarheid in Tabel 1 te verhogen. Daarenboven werden al deze scenario’s, waaronder 
ook de echte keuzeproblemen, met behulp van booliaanse rekenregels in een Excel rekenblad 
uitgewerkt (Carlier, 2003). Het vernieuwende van voorliggende publicatie is dat de scenario’s 
met behulp van lineaire programmering in GAMS werden doorgerekend. De resultaten uit het 
rekenblad komen overeen met de resultaten uit de lineaire programmeringsmodellen. Dit biedt 
enerzijds de mogelijkheid om de werkwijze en resultaten te verifiëren en anderzijds de 
opportuniteit om het keuzeprobleem te verruimen met bijkomende activiteiten, zoals het 
aankopen van rechten, zie verder. 

In Tabel 1 worden de zes scenario’s modeltechnisch uitgeschreven en met elkaar vergeleken 
waarbij ook hier de analogie tussen de eerste drie en de laatste drie modellen opvalt. De 
afbouwplicht boven de NHc heeft tot gevolg enerzijds dat voor deze eerste drie modellen de 

afb
iX  uitgesplitst wordt in 1afb

iX  (het af te bouwen deel boven de NHc) en 2afb
iX (het eventueel 

af te bouwen deel tussen de norm en de NHc). Anderzijds moeten het tweede en derde model 
berekend worden met behulp van rekenregels. Dit laatste is onvermijdelijk omdat er geen 
eenduidigheid is over de positie van de werkelijke excretiecoëfficiënt ten opzichte van de 
Norm en de NHc. 

In elk van de scenario’s is een opvulling van de norm door een verhoging van het aantal 
dieren niet toegelaten. 

Voor elk van de scenario’s worden de kosten gemeten a.d.h.v. van het verloren AI t.o.v. het 
BAU-scenario. Bij afbouw is de kost gemeten aan de hand van het bruto saldo, omdat 
constante vaste kosten verondersteld worden, ongeacht de grootte van de afbouw van het 
aantal dieren. Uitgaande van de forfaitaire excretiecoëfficiënt, nl. 6,5 kg P2O5 en 13 kg N per 
jaar en een verwerkingskost van 6 euro per kg P2O5, kost de verwerkingskost voor stikstof 
dan verhoudingsgewijs 3 euro per kg.  
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Tabel 1: De modellen en hun beperkingen voor de verschillende scenario’s onder een command-and-
control beleid 

 Met verplichte afbouw boven NHc Zonder verplichte afbouw boven NHc 

Afbouw-
plicht 

Max 11 afb
i

i

i
i X

we
BS

Z ∗−=  

( ) ii
afb
i GAVVNHcweX ∗−≥1  

Max afb
i

i

i
i X

we
BS

Z ∗−=4  

( ) ii
afb
i GAVVNormweX ∗−≥  

Verwerkings-
plicht 

Max mv
iMV

afb
i

i

i
i XPX

we
BS

Z ∗−∗−= 12  

( ) ii
afb
i GAVVNHcweX ∗−≥1  

i
mv
i SX ≥  

Max mv
iMVi XPZ ∗−=5  

( ) ii
mv
i GAVVNormweX ∗−≥  

Keuze-
mogelijkheid 

Max ( ) mv
iMV

afb
i

afb
i

i

i
i XPXX

we
BS

Z ∗−+∗−= 213

( ) ii
afb
i GAVVNHcweX ∗−≥1  

i
mv
i

afb
i SXX ≥+2  

Max mv
iMV

afb
i

i

i
i XPX

we
BS

Z ∗−∗−=6  

( ) ii
mv
i

afb
i GAVVNormweXX ∗−≥+  

 
waarbij  61−

iZ  totale verandering in arbeidsinkomen onder de zes verschillende 
scenario’s; 

iBS  bruto saldo (euro per GAVV); 

iwe  werkelijke excretiecoëfficiënt (kg N per GAVV per jaar); 
afb
iX  totale stikstofproductie die verminderd wordt door afbouw van de 

varkensstapel (kg N); 
1afb

iX  totale stikstofproductie die verminderd wordt door afbouw van de 
varkensstapel wat betreft de productie boven de NHc (kg N); 

2afb
iX  totale stikstofproductie die verminderd wordt door afbouw van de 

varkensstapel wat betreft de productie tussen de Norm en de NHc 
(kg N); 

mv
iX  totale stikstofproductie die verminderd wordt door mestverwerking wat 

betreft de productie boven de Norm (kg N); 
MVP  mestverwerkingsprijs (euro per kg N); 

iGAVV  gemiddeld aantal vleesvarkens; 
NHc  nutriëntenhaltecoëfficiënt (kg N per GAVV per jaar); 

iS  te verminderen productie voor wat betreft het gedeelte van de productie 
dat tussen de NHc en de Norm ligt (kg N). 

Voor elk model kunnen nu de coëfficiënten A, B en C zoals gedefinieerd in punt 3.4, 

berekend worden. Dit geeft bijvoorbeeld voor het tweede model: A=
i

i

we
BS

− ; B= MVP−  en 

C=0. 
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Volgende twee rekenregels werden aan het tweede en derde scenario toegevoegd: 

( ) ( ) 0*0 11 =−=≥− afb
iii

afb
ii XelseGAVVNHcweXthenNHcweif  

( ) ( )( )
( )( ) 0*

0*0
1

1

=−−=

≥−−≥−

i
afb
iiii

afb
iiii

SelseXGAVVNormweSthen

XGAVVNormweifandNormweif
 

De eerste rekenregel berekent de verplicht af te bouwen hoeveelheid stikstofproductie ( 1afb
iX ) 

voor zover de werkelijke productie boven de NHc uit komt. De tweede rekenregel berekent 
vervolgens hoeveel stikstof dan nog afgebouwd en/of verwerkt dient te worden (Si). 

Voor de eerste twee scenario’s bestaat de mogelijkheid niet om door middel van afbouwen, de 
stikstofproductie tussen de Norm en de werkelijke excretiecoëfficiënt te verminderen Dit 
betekent dat 2afb

iX =0. 

3.5.2 Modelbeschrijving verhandelbare substitutierechten 

Substitutierechten worden hier gedefinieerd als productierechten voor die N-hoeveelheid die 
niet gerecycleerd kan worden of met andere woorden voor elke kg N per jaar dat een GAVV 
meer produceert dan de norm, is een productierecht vereist. Doordat aan iedereen die een 
hogere productie heeft dan de norm toelaat, substitutierechten toegekend worden, zullen enkel 
die varkenshouders die hun N-overschot reduceren, een deel van hun rechten kunnen 
verkopen. Dit impliceert dat alle varkenshouders die rechten aanhouden een corresponderende 
hoeveelheid N zullen verwerken. Het totaal aantal rechten (Ψ ) wordt als volgt gedefinieerd: 

Ψ = ( )∑
=

−
n

i

r
ii GAVVNormwe

1

* voor alle Normwei ≥  

Deze hoeveelheid is gelijk aan de totaal te verwerken of af te bouwen hoeveelheid N. 
Afbouwen wordt hier gelijk gesteld aan het verkopen van de substitutierechten. Als gevolg 
van het kunnen verwerven van substitutierechten is het mogelijk om de N-productie uit te 
breiden waarbij ook deze extra N-productie volledig moet verwerkt worden. De uitbreiding is 
beperkt door enerzijds een maximaal aantal dieren en anderzijds een maximale N-productie. 
Beide voorwaarden moeten steeds samen vervuld zijn. De derde mogelijkheid die een 
varkenshouder geboden wordt, is enkel het verwerken van de overproductie zonder het aantal 
dieren te verminderen, of het aantal dieren uit te breiden door een aankoop van extra 
substitutierechten, zie Figuur 13. 

Het toekennen van de substitutierechten gebeurt op basis van de huidige werkelijke N-
excretiecoëfficiënt om een kostenvergelijking te kunnen maken met het eerste model. Deze 
manier van een eerste allocatie laat vooreerst niet toe rekening te houden met reeds gemaakte 
individuele reductie-inspanningen. Daarnaast leidt dit ook tot het neveneffect dat in de tijd 
voorafgaand aan het toekennen van deze rechten de varkenshouders geneigd zullen zijn om 
hun werkelijke N-excretiecoëfficiënt zo hoog mogelijk te laten worden met de hoop op een 
groter toegewezen aantal rechten. Gezien geen nieuwe milieuvergunningen verleend mogen 
worden voor nieuwe landbouwbedrijven (decreet van de Vlaamse Gemeenschap, 1991), 
wordt geen rekening gehouden met nieuwkomers. Gezien het korte termijnperspectief en 
gezien het hier enkel gaat over N-overschotten en niet over de totale N-productie is ook geen 

[4] 

[5] 

[6] 
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rekening gehouden met varkenshouders die op basis van hun bedrijfseconomisch resultaat 
hun activiteiten willen staken. 

Afbouwen en 
verkopen van 

rechten 

Verwerken 
met behoud 

van productie

Verwerken en 
bijkopen van 

rechten 

Norm 

 
Figuur 13: Drie keuzemogelijkheden bij verhandelbare substitutierechten: afbouwen, mestverwerking of 

uitbreiding 

De rechten worden toegekend via het systeem van grandfathering wat politiek het minst 
gevoelig ligt. De doelstelling om een beperkte N-bemesting (7,8 kg N per GAVV per jaar) te 
realiseren, geldt nog steeds. Ook de mestverwerkingsprijs (3 euro per kg N) blijft dezelfde, 
net zoals de berekening voor de N-excretiecoëfficiënten, zie punt 3.3.2. 

In dit model is geen rekening gehouden met bijkomende individuele inspanningen en dus 
individuele marginale kosten om de N-excretiecoëfficiënt sneller dan de technologische 
evolutie aangeeft, te laten dalen. Met kennis hierover kan het model verder uitgebreid worden 
zodat ook rekening kan gehouden worden met de extra inspanning die een varkenshouder zal 
maken om, gegeven de marktprijs voor die rechten, zijn aldus verkregen overschot aan 
substitutierechten te valoriseren. 

De prijs voor een substitutierecht wordt via iteraties bepaald. Gezien de beperkte dataset zijn 
de bekomen vraag- en aanbodcurve discontinu waardoor het werken via iteraties geen perfect 
op elkaar afgestemde vraag- en aanbodhoeveelheid oplevert en dus moeilijk over een 
evenwichtsprijs gesproken kan worden. Deze opmerking indachtig wordt de 
evenwichtssituatie als een evenwichtsinterval gegeven. Voor het uitvoeren en bespreken van 
de sensitiviteitsanalyse wordt evenwel een praktische evenwichtsprijs voor een 
substitutierecht gedefinieerd, d.i. die prijs waarbij het verschil tussen de gevraagde en de 
aangeboden hoeveelheid substitutierechten minimaal is. Voor de eenvoud zal ervan worden 
uitgegaan dat iedere varkenshouder die op dat ogenblik rechten aangeboden/gevraagd heeft, 
deze ook daadwerkelijk verkoopt/aankoopt. De theoretische evenwichtsprijs, grafisch te 
bepalen a.d.h.v. de economisch aangepaste aanbod- en vraagcurve, zal licht afwijken van deze 
praktische evenwichtsprijs. 

De maximumgrens voor uitbreiding is bepaald door 2 beperkingen. Ten eerste is er het 
maximaal aantal varkens (MAX) dat is vastgelegd op 2.500. Dit is iets meer dan het hoogste 
aantal (GAVV = 2.430) dat in de testpopulatie is waargenomen. Daarnaast is er de maximale 
N-uitstoot die bepaald wordt door de uitbreidingscoëfficiënt, K. De waarde voor K geeft aan 
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met hoeveel de toegestane hoeveelheid N, bepaald door de norm, mag worden 
vermenigvuldigd om de totaal toegelaten N-productie te bepalen. K is voor deze simulatie 
vastgelegd op 2,2. Een voorbeeld ter illustratie: een varkenshouder heeft 100 varkens met een 
uitstoot van 7 kg per dier en zijn buurman houdt evenveel dieren maar met een uitstoot van 8 
kg per dier. De beperking bepaald door K houdt in dat beide varkenshouders tot een totale 
jaarlijkse N productie van 1.716 kg N zullen kunnen uitbreiden (2,2 * 7,8 kg/GAVV * 100 
GAVV). Echter, het verschil komt tot uiting in het aantal dieren. Voor de eerste 
varkenshouder betekent deze hoeveelheid stikstof 245,1 varkens en voor de tweede ‘slechts’ 
214,5 varkens. Een varkenshouder met een N-excretiecoëfficiënt lager dan 7,8 kg N per 
GAVV per jaar zal zijn productie aldus meer mogen uitbreiden dan een collega met een 
hogere N-excretiecoëfficiënt. Op deze manier wordt toch enigszins rekening gehouden met 
heel efficiënte varkenshouders. 

Die varkenshouders die een lagere N-productie realiseren dan de norm van 7,8 kg N per 
GAVV per jaar mogen, net als in het eerste model, dit verschil niet opvullen teneinde een zo 
duidelijk mogelijk beeld te krijgen van de kostenbesparing die te realiseren is door de 
invoering van verhandelbaarheid. In de praktijk zou zo’n opvullingsmogelijkheid evenwel 
logisch zijn en tot een bijkomende beduidende verhoging van de kostenefficiëntie komen. 

Het verhandelbaar rechtenmodel wordt als volgt geschreven: 

Max ver
iVRMV

i

imv
iMV

afb
i

i

i
VR

vr
i XPP

we
FKNBS

XPX
we
BS

PZ ** ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−

−
+∗−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=  

 iii
mv
i

afb
i GAVVNormGAVVweXX ∗−∗=+  

 i
i

ver
i GAVV

we
X

MAX +≥  

 ii
ver
ii weGAVVXGAVVNormK ∗+≥∗∗  

waarbij  vr
iZ  totale verandering in arbeidsinkomen met verhandelbare rechten (euro); 

VRP  prijs verhandelbaar recht (euro per kg N); 

iBS  bruto saldo (euro); 

iwe  werkelijke excretiecoëfficiënt (kg N per GAVV per jaar); 
afb
iX  totale stikstofproductie die verminderd wordt door afbouw van de 

varkensstapel wat betreft de productie boven de Norm (kg N); 
MVP  mestverwerkingsprijs (euro per kg N); 

mv
iX  totale stikstofproductie die verminderd wordt door mestverwerking wat 

betreft de productie boven de Norm (kg N); 
FKN  vaste kosten per nieuw varken (euro per GAVV per jaar); 

iGAVV  gemiddeld aantal vleesvarkens; 
ver
iX  totale verhoging van de stikstofproductie door aankoop van 

verhandelbare rechten (kg N); 
MAX  maximale uitbreiding van het aantal GAVV; 
K  maximaal uitbreidingspercentage van de stikstofproductie. 
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4 BESPREKING VAN DE RESULTATEN 

4.1 Kosteneffectiviteit en –efficiëntie analyse van de Command-
and-control beleidsscenario’s 

4.1.1 Individuele scenario analyse 

1. Eerste scenario 

De productie boven een gegeven NHc moet worden afgebouwd door een vermindering van 
het aantal GAVV. Met een stijging of daling van deze coëfficiënt en het indirect aanpassen 
van de individuele NH’s kan een gewenste nutriëntenproductie bereikt worden. 

Tabel 2: Scenario 1: variabele NHc met verplichte afbouw varkensstapel indien N-productie boven de 
NH uitkomt 

Het AI en de TK worden in duizend euro uitgedrukt en de N-productie in ton N 

NHc AI TK GAVV 
Totale 

productie N 

16 7.107,98 0,00 121.283,60 1.211,97 
15 7.107,97 0,01 121.283,51 1.211,96 
14 7.105,65 2,32 121.237,76 1.211,30 
13 7.099,09 8,89 121.123,04 1.209,66 
12 7.082,15 25,82 120.901,70 1.206,66 
11 6.997,35 110,62 119.948,06 1.195,09 
10 6.665,88 442,10 116.392,80 1.155,26 

9 5.944,42 1.163,55 108.772,92 1.074,73 
8 4.931,65 2.176,33 98.064,94 966,11 

7,8 4.717,01 2.390,96 95.775,10 943,14 
7 3.824,57 3.283,40 86.281,41 848,75 

Het totale AI, dat behaald wordt voor de beschouwde periode zonder beperkingen, bedraagt 
7.107,98 euro. Dit komt overeen met het AI dat behaald wordt bij een NHc van 16, aangezien 
geen enkel varkensbedrijf een uitstoot realiseert hoger dan 16 kg N per GAVV per jaar, zie 
ook Figuur 7. In Tabel 2 werd voor dalende waarden van de NHc een daling verkregen van 
het totale AI, van het aantal GAVV en van de totaal te recycleren en geproduceerde 
hoeveelheid N. Het vastleggen van de NHc op 7,8 kg N per GAVV per jaar laat toe de 
vooropgestelde norm van 7,8 kg N per GAVV per jaar te behalen. Het opleggen van de NHc 
7,8 doet het aantal GAVV dalen van 121.283 naar 95.775 stuks, wat een afname betekent met 
één vijfde (21,03 %). De daling van de totale N productie is van gelijke grootte (22,18 %). De 
totale kost bedraagt ruim 2,3 miljoen euro, wat 1/3 van het oorspronkelijke AI 
vertegenwoordigt, om een daling van 40 % van de forfaitaire nutriëntenexcretie te realiseren. 
Een vergelijking van dit cijfer met de vorige leert dat omzeggens de helft van de daling van 
het forfaitaire cijfer al in het verleden is gebeurd. 

De sterke kostenstijging wordt ingezet na NHc 11 met de grootste absolute stijging van NHc 
8 naar NHc 7. Dit verloop van de kostenstijging kan er enerzijds op wijzen dat de meeste 
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individuele varkenshouders al een lagere N-excretiecoëfficiënt hebben gerealiseerd dan 11 kg 
N per GAVV per jaar. Het gemiddelde van de 190 N-excretiecoëfficiënten voor 2003 (10,21 
kg N per GAVV per jaar) bevestigt dit vermoeden en dit vermoeden wordt nog versterkt 
indien gekeken wordt naar het gewogen gemiddelde (9,95 kg N per GAVV per jaar). De NHc 
zou moeten evolueren met de best beschikbare technologie (BBT) waardoor deze techniek 
aan de varkenshouders wordt opgedrongen. De cijfers laten doorschemeren dat de NHc de 
BBT niet meer volgt. Dit stelt vragen over het nut van het aanhouden van de NHc en de 
ermee gepaard gaande NH. Anderzijds is het ook mogelijk dat vooral varkenshouders met een 
laag AI of zelfs negatief AI eerst moeten afbouwen. Dit betekent dat een correlatie zou 
bestaan tussen het AI en de N-excretiecoëfficiënt. Dit bleek alvast niet uitgesproken uit de 
regressie in Figuur 7. 
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Figuur 14: Kosteneffectiviteit van het eerste scenario 

Hoe kleiner de NHc wordt, hoe dichter de milieudoelstelling maar evenzeer hoe hoger de 
reductiekost, zie Figuur 14. De NHc per eenheid laten dalen resulteert in een stapsgewijze 
toename van de reductiekost. De milieudoelstelling bereiken laat de hoeveelheid te recycleren 
stikstof dalen tot 943.14 ton tegen een kost van 2.390.960 euro. De maximale toegelaten 
hoeveelheid te recycleren N ligt echter op 946,01 ton N, te berekenen door de norm van 7,8 
kg N per GAVV per jaar te vermenigvuldigen met het totaal aantal GAVV (121.283,60). Dit 
verschil toont aan dat sommige varkenshouders zelfs onder de norm van 7,8 kg N per jaar per 
GAVV kunnen produceren en is toe te schrijven aan het niet toelaten van een uitbreiding van 
het aantal GAVV.  

2. Tweede scenario 

In dit tweede scenario wordt de norm van 7,8 kg N per GAVV per jaar geïntroduceerd. De 
hoeveelheid N geproduceerd per GAVV tussen deze norm en de NHc moet verplicht verwerkt 
worden waarbij nog altijd geldt dat de totale productie niet boven de NH mag uitkomen. 
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Tabel 3: Scenario 2: variabele NHc en constante norm met verplichte afbouw varkensstapel indien N-
productie hoger is dan de NH en mestverwerkingsplicht voor de resterende productie hoger 
dan de norm 

Het AI en de TK worden in duizend euro uitgedrukt en de gerecycleerde, verwerkte en 
geproduceerde hoeveelheid N in ton N. 

NHc AI TK GAVV 
Gerecycleerde 

N 
Verwerkte 

N 
Totale 

productie N 

16 6.301,51 806,46 121.283,60 943,14 268,82 1.211,97
15 6.301,51 806,47 121.283,51 943,14 268,82 1.211,96
14 6.301,19 806,79 121.237,76 943,14 268,16 1.211,30
13 6.299,53 808,44 121.123,04 943,14 266,52 1.209,66
12 6.291,61 816,37 120.901,70 943,14 263,51 1.206,66
11 6.241,52 866,46 119.948,06 943,14 251,94 1.195,09
10 6.029,54 1.078,44 116.392,80 943,14 212,11 1.155,26

9 5.549,67 1.558,31 108.772,92 943,14 131,58 1.074,73
8 4.862,76 2.245,21 98.064,94 943,14 22,96 966,11

7,8 4.717,01 2.390,96 95.775,10 943,14 0,00 943,14
7 3.824,57 3.283,40 86.281,41 848,75 0,00 848,75

Met het invoeren van de norm en het invoeren van de mestverwerkingsplicht is het totaal 
aantal te recycleren N, met een NHc boven de norm, constant op 943,14 ton N, Tabel 3 en 
Figuur 15. Ook hier werd voor dalende waarden van de NHc een daling verkregen van het AI, 
het aantal GAVV en de totale hoeveelheid verwerkte en geproduceerde N. 
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Figuur 15: Kosteneffectiviteit van het tweede scenario 

In Tabel 3 worden vanaf NHc 7,8 dezelfde kosten en hetzelfde aantal GAVV bekomen als in 
het eerste scenario omdat vanaf die NHc de twee scenario’s ook identiek worden door het 
wegvallen van de mestverwerkingsmogelijkheid. Dit is visueel duidelijk door de knik in de 
curve, Figuur 15. Het grote verschil is dat in dit scenario het doel bij elke NHc wordt bereikt 
waarbij met stijgende NHc meer druk op de verwerkingssector komt te liggen. De 
verwerkingsdruk loopt bij NHc 16 op tot 22,18 % van de totale productie. De stijging neemt 
sterk af bij overgang van NHc 10 naar NHc 11. Dit is opnieuw een indicatie dat de meeste 
GAVV al een uitstoot realiseren die tussen die beide waarden ligt. Wat betreft het opdringen 
van de BBT kan besloten worden dat enerzijds de NHc achterop hinkt op de werkelijke 
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situatie. Anderzijds lijkt het opdringen van de BBT ook helemaal niet nodig te zijn gezien 
deze technologie vanzelf aangenomen wordt door de meeste individuele varkenshouders. Wat 
betreft de kost onder verschillende NHc wordt de laagste kost bereikt met de hoogste waarde 
voor de NHc. 

Indien de NHc als beleidsinstrument gehandhaafd blijft, zal bij de keuze voor een bepaalde 
NHc onder mestverwerkingsplicht rekening gehouden moeten worden met de hier gemaakte 
veronderstelling van constante mestverwerkingsprijs. Daarom zal de beleidsbeslissing inzake 
optimale instrumentenmix niet alleen afhangen van de TK maar ook van de totale beschikbare 
mestverwerkingscapaciteit. De NHc is een instrument om de te verwerken hoeveelheid N af te 
stemmen op de totale verwerkingscapaciteit, maar dat bij overschatting van die capaciteit zal 
leiden tot een hoge mestverwerkingsprijs. Beter is daarom enkel en alleen de Norm als 
beleidsinstrument te behouden. De landbouwsector kan aldus vrij kiezen hoe de overproductie 
te verminderen. 

3. Derde scenario 

In dit derde scenario wordt de mestverwerkingsplicht verlaten voor de keuze tussen 
mestverwerking en afbouw van de varkensstapel. De rationaliteit van dit beleidsscenario vindt 
zijn oorsprong in het feit dat mestverwerking als bedrijfsmaatregel niet altijd de beste keuze 
zal zijn, wegens te duur. De keuze wordt bepaald door bovenvermelde beslissingsregel, zie 
formule [8]. De verwachting is dat bij eenzelfde NHc de TK in dit scenario zeker niet hoger 
zal worden dan deze uit het vorig scenario. 

Tabel 4: Scenario 3: variabele NHc en constante norm met verplichte afbouw varkensstapel indien de N-
productie hoger is dan de NH en keuze tussen mestverwerking en afbouw voor de resterende N-
productie indien die hoger is dan de norm 

Het AI en de TK worden in duizend euro uitgedrukt, het aantal GAVV in duizendtallen en de 
gerecycleerde, verwerkte en geproduceerde N-hoeveelheid in ton N. 

NHc AI TK GAVV 
Gerecycleerde 

N 
Verwerkte 

N 
Totale 

productie N 

16 6.324,96 783,02 120.073,56 943,14 254,37 1.197,52
15 6.324,95 783,02 120.073,47 943,14 254,37 1.197,51
14 6.324,13 783,85 120.059,84 943,14 254,17 1.197,32
13 6.321,42 786,55 120.011,66 943,14 253,50 1.196,64
12 6.312,44 795,54 119.857,10 943,14 251,46 1.194,60
11 6.260,47 847,51 119.025,24 943,14 241,50 1.184,64
10 6.044,98 1.062,99 115.663,54 943,14 204,07 1.147,22

9 5.559,70 1.548,27 108.264,90 943,14 126,24 1.069,38
8 4.864,63 2.243,34 97.967,93 943,14 21,96 965,11

7,8 4.717,01 2.390,96 95.775,10 943,14 0,00 943,14
7 3.824,57 3.283,40 86.281,41 848,75 0,00 848,75

Tabel 4 lijkt de veronderstelling te bevestigen. De TK ligt lager dan of is gelijk aan de kost 
voor dezelfde NHc in vorig scenario. De laagste kost wordt bij de grootste NHc gemeten, wat 
in lijn ligt met de veronderstelling gezien bij deze NHc de vrije keuze tussen mestverwerking 
of afbouw op het hoogst aantal GAVV van toepassing is. Een vergelijking tussen beide 
scenario’s voor NHc 16 toont een daling van het aantal GAVV, ruim 1.200, en een daling van 
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de totale verwerkte hoeveelheid N van 268,82 ton tot 254,37 ton N, d.i. een daling met 
5,38 %. Het is kennelijk voor één of meerdere varkenshouders goedkoper om hun aantal 
GAVV te reduceren eerder dan de kost voor de mestverwerking te dragen. 

Figuur 16 geeft omzeggens hetzelfde beeld als de vorige figuur. Dit kon al afgeleid worden 
uit de resultaten van bijhorende tabellen. Op elk ogenblik wordt de milieudoelstelling bereikt, 
hoe hoger de NHc hoe kosteneffectiever het resultaat. Op basis van deze en vorige figuren is 
er geen bestaansgrond voor een NHc lager dan 7,8. 
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Figuur 16: Kosteneffectiviteit van het derde scenario 

Gezien de varkenshouders hier de keuze hebben om al of niet via mestverwerking hun 
overtollige stikstofproductie te verminderen, speelt bij een afweging van de keuze voor de 
waarde van de NHc het aspect beschikbare mestverwerkingscapaciteit een iets kleinere maar 
nog altijd belangrijke rol als dit was bij vorig scenario. Gezien het alternatief, is de 
varkenshouder minder afhankelijk van de voor handen zijnde verwerkingscapaciteit. Gezien 
echter het dure karakter van dit alternatief, zie scenario 1, is de afhankelijkheid in wezen nog 
groot. Hoe dan ook blijft het toelaten van de keuzemogelijkheid tussen afbouw en verwerking 
waarbij geen NHc wordt ingevoerd garant staan voor de laagste kost in vergelijking met de 
vorige twee scenario’s, zelfs indien de kost voor mestverwerking beduidend zou stijgen en zo 
een daling van de kost bij dalende NHc zal teweeg brengen (zie vorig scenario)1. 

4. Vierde, vijfde en zesde scenario 

Met het verlaten van de NH wordt de controle over het kunnen afstemmen van de te 
verwerken hoeveelheid N op de totale mestverwerkingscapaciteit uit handen gegeven. 
Daarom is bij dit scenario op elk ogenblik voldoende verwerkingscapaciteit verondersteld, 
wat gezien de realiteit een zware assumptie is. 

De productie boven de norm kan op drie mogelijke manieren worden aangepakt. Ofwel moet 
die verdwijnen door een verplichte afbouw van het aantal GAVV, ofwel door verplichte 

                                                 
1 Hierbij geldt nog steeds dat het aantal GAVV niet mag worden verhoogd indien de N-excretiecoëfficiënt zakt 
onder de norm van 7,8 kg N per GAVV per jaar. 
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mestverwerking ofwel door een vrije keuze tussen de eerste twee mogelijkheden. Tabel 5 en 
Figuur 17 zetten deze mogelijkheden op een rij. 

Tabel 5: Scenario 4, 5 en 6: constante norm en reductie van de productie boven de norm door (sc. 4) 
verplichte afbouw van het aantal varkens, (sc. 5) verplichte mestverwerking en (sc. 6) keuze 
tussen verwerking en afbouw 

Het AI en de TK worden in duizend euro uitgedrukt en de gerecycleerde, verwerkte en 
geproduceerde hoeveelheid N in ton N. 

AI TK GAVV 
Gerecycleerde 

N 
Verwerkte 

N 
Totale 

productie N 

4.717,01 2.390,96 95.775,10 943,14 0,00 943,14 
6.301,51 806,46 121.283,60 943,14 268,82 1.211,97 
6.324,96 783,02 120.073,56 943,14 254,37 1.197,52 

Elk van de drie mogelijkheden blijkt een exacte kopie te zijn van elk van de voorgaande 
scenario’s bij NHc 16 wat er nogmaals op wijst dat geen enkele varkensbedrijf een 
excretiecoëfficiënt realiseert boven de 16 kg N per GAVV per jaar maar belangrijker dat de 
invoering en aanscherping van de NHc een kosteneffectieve realisatie van de norm in de weg 
staat. 
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Figuur 17: Kosteneffectiviteit van het vierde, vijfde en zesde scenario 

De optie keuze laat toe de norm tegen de laagste kost te realiseren. Het verschil met de optie 
verwerkingsplicht is in absolute cijfers ongeveer 26.000 euro, een kostendaling met 2,66 %. 

4.1.2 Vergelijkende scenario analyse 

Figuur 18 bundelt de zes onderzochte scenario’s die uitgingen van een command-and-control 
beleid. De curve voor scenario 1 geeft het kostenplaatje weer bij een dalende NHc. De 
ogenschijnlijk lineaire curve voor scenario 1 vertoont echter een minieme buiging die vooral 
merkbaar wordt bij hoge NHc-waarden.  
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Figuur 18: Visualiseren resultaten eerste model 

In het eerste scenario wordt de doelstelling enkel bereikt bij NHc 7,8.Alle andere scenario’s 
behalen op gelijk welk ogenblik de norm, echter duidelijk tegen verschillende kosten. Het 
kostenverlagend effect van de introductie van keuzevrijheid, scenario 3, wordt gaandeweg 
minder naarmate de NHc meer de norm nadert. Eenmaal de norm bereikt, volgt de curve van 
het tweede en derde scenario de trendlijn van het eerste scenario. De lijn die die norm 
aangeeft, ligt links van het punt waarbij de NHc gelijk is aan 7,8 kg N per GAVV per jaar. Dit 
is het gevolg van het al produceren onder deze norm door sommige varkenshouders waarbij 
geen opvulling van deze norm toegelaten is. 

Alle curven kennen een ogenschijnlijk lineair verloop. Enkel bij hogere NHc wordt daar 
ietwat van afgeweken. Indien een sterkere correlatie had bestaan tussen het AI en de N-
excretiecoëfficiënt (hoe hoger de excretiecoëfficiënt hoe lager het arbeidsinkomen per dier) 
dan zou het niet-lineair effect dat nu reeds aanwezig is bij hogere NHc, meer uitgesproken 
zijn. De eerste reducties van N zouden nl. aan een veel lagere kost gerealiseerd worden.  

De curven voor de scenario’s 1, 2 en 3 beginnen bij NHc 16 omdat bij hogere NHc geen 
hogere productie en geen daling in de totale kosten gerealiseerd worden. Scenario 3 heeft een 
iets lagere N-productie bij deze NHc omdat 14 varkenshouders gebruik maken van de 
keuzemogelijkheid om hun N-productie te reduceren door hun aantal GAVV te verminderen. 
Wat opvalt is de kostenstijging bij dalende NHc. Een aanscherpen van deze coëfficiënt 
resulteert in een stijging van de kost. Het aanscherpen van de NHc in functie van de BBT is 
door de wetgever voorzien om zo deze technologie aan de varkenshouders op te dringen. Het 
aanscherpen van deze coëfficiënt tot 11 kg N per GAVV per jaar brengt geen grote 
kostenverhoging met zich mee. Wat betreft het opdringen van de BBT kan besloten worden 
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dat enerzijds de NHc achterop hinkt op de werkelijke situatie gezien de meeste 
varkenshouders al een lagere uitstoot realiseren. Anderzijds lijkt het opdringen van de BBT 
ook helemaal niet nodig te zijn gezien deze techniek al lijkt aangenomen door de meeste 
individuele varkenshouders.  

Het verlaten van de NH, heeft alvast het gevolg dat geen curve maar telkens een punt als 
resultaat bekomen wordt. Voor scenario 4 komt dit punt overeen met het punt NHc 7,8 van 
scenario 1, v oor scenario 5 met het punt NHc 16 van scenario 2 en voor scenario 6 met het 
punt NHc 16 van scenario 3. 

4.2 Bespreking van het Verhandelbare Rechten scenario 

4.2.1 Vraag- en aanbodcurve 

Via iteratie is een vraag- en een aanbodcurve van substitutierechten bekomen, zie Figuur 19. 
De vraagcurve fitten aan de hand van een logaritmische functie, zie formule [19], levert een 
R² van 0,97 op. De aanbodcurve vertoont een uitgesproken sigmoïdaal verloop en kan het best 
gefit worden d.m.v. een derdegraadsvergelijking, zie formule [20], wat een R² van 0,99 
oplevert. De theoretische evenwichtsprijs laat zich grafisch bepalen op 6 euro per 
substitutierecht.  
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Figuur 19: Vraag en aanbodcurve van substitutierechten 

424,40)(.9326,2 +−= VSR QLnP
0764,2.0002,0)²)(9,0exp()³).(15exp(.3 −+−−−= AAASR QQQP  

Het verloop van de aanbodcurve toont dat een aantal recyclagerechten zelfs gratis aangeboden 
zullen worden. Dit komt omdat voor deze varkenshouders de extra kost voor mestverwerking 
per GAVV niet gecompenseerd wordt door het BS. De aanbodcurve heeft verder een verticale 
asymptoot bij x = 268.821. Dit komt overeen met het totale N-overschot, zie formule [6]. 

[7] 
[8] 
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4.2.2 Evenwichtsinterval 

Voor 6,18 euro worden meer productierechten gevraagd dan aangeboden. Het verschil tussen 
beiden bedraagt 5.473 rechten. Dit verschil is kleiner als de prijs met 1 eurocent stijgt tot 6,19 
euro en deze prijs geldt dan ook als de praktische evenwichtsprijs. Voor 6,19 euro worden 
135.200 rechten gevraagd en 137.972 rechten aangeboden, zie Tabel 6, en wordt 1.209.193 kg 
N geproduceerd waarvan 22,00 % verwerkt wordt. 

Tabel 6: Substitutierechten bij marktevenwicht 

SRP  AI (SR) VQ  
AQ  N-Productie N-Verwerking N-Recyclage 

Sc
TotGAVV

6,18 7.015.850 142.752 137.279 1.217.438 274.294 943.144 124.770 
6,19 7.015.801 135.200 137.972 1.209.193 266.049 943.144 123.852 

Tot aan een prijs van 6,18 euro is de vraag groter dan het aanbod. Dit leidt tot het 
overschrijden van de totale N-overproductie gezien meer rechten gebruikt worden dan 
verdeeld zijn. Dit is mogelijk gezien de assumptie dat alle varkenshouders hun gevraagde 
rechten kunnen aankopen, ongeacht het aanbod. Vanaf 6,19 euro slaat dit aanbodtekort om in 
een aanbodoverschot wat maakt dat een deel van de potentiële N-overproductie niet 
geproduceerd wordt. Wanneer in de praktijk vraag en aanbod volledig overeenstemmen, zal 
evenwel nooit een verhoging van de totale N productie opgetekend worden. 

De prijs die voor de substitutierechten betaald moet worden, is een financiële nuloperatie 
indien de totale steekproef bekeken wordt maar beïnvloedt echter wel het individuele AI. 

4.2.3 Analyse van de marktspelers 

Deze analyse is uitgevoerd op basis van een prijs voor een substitutierecht gelijk aan 6,19 
euro. Op basis van het AI is duidelijk merkbaar dat de verkopers een lager AI uit hun 
varkensbedrijf halen dan hun collega-kopers, zie Figuur 20. Het is evenwel niet zo dat elke 
koper een hoger inkomen heeft dan elke verkoper.  

Wordt de verdeling van de bedrijven volgens verkochte rechten, uitgezet naast die van de 
bedrijven die rechten kopen, dan is het duidelijk dat het vooral de kleinste bedrijven zijn die 
hun rechten verkopen, zie Figuur 21. Het zijn niet de grootste bedrijven die deze rechten 
opkopen. De reden ligt niet bij het feit dat de grootste bedrijven geen rechten konden kopen 
omdat ze al van bij het begin boven het maximaal aantal toegelaten dieren of hun maximaal 
toegelaten N-productie zouden zitten. Opmerkelijk is dat relatief gezien t.o.v. het totaal aantal 
bedrijven per klasse, naast de eerder vermelde kleinste bedrijven ook onder de grootste 
bedrijven zich veel verkopers bevinden. Binnen de groep van de opkopende bedrijven zijn, 
met een lichte concentratie in het midden, alle bedrijfsgrootten nagenoeg gelijk 
vertegenwoordigd. Dit alles kan een indicatie zijn dat de optimale grootte van deze 
varkensbedrijven zich rond de mediaan bevindt.  
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Figuur 20: Verdeling van alle verkopers, alle kopers en de totale steekproef volgens het AI per bedrijf 
(1.000 euro per jaar) 

De eerste klasse kan als actiefste klasse in de handel van de rechten bestempeld worden. Op 
basis van al deze gegevens kan besloten worden dat vooral de kleinste bedrijven hun 
substitutierechten verkopen waarbij de kopers vooral eigenaars zijn van bedrijven van eerder 
gemiddelde grootte. 
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Figuur 21: Verdeling van alle verkopers, alle kopers en de totale steekproef volgens het aantal GAVV per 
bedrijf  

Het nagaan van de N-excretiecoëfficiënten van de verschillende bedrijven die handel drijven 
in substitutierechten, kan de vraag beantwoorden of effectief ook die bedrijven met de laagste 
N-excretiecoëfficiënt hun productie zullen uitbreiden, zie Figuur 22. 
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Figuur 22: Verdeling van alle verkopers, alle kopers en de totale steekproef volgens berekende N-
excretiecoëfficiënten voor 2003 

Deze figuur toont aan dat de kopers van de rechten meer dan de verkopers een lage N-
excretiecoëfficiënt hebben. De verkopers van de rechten situeren zich echter niet uitgesproken 
aan de kant van de hogere coëfficiënten. Toch is duidelijk een verschil tussen beide groepen 
merkbaar en dit ondanks de zwakke correlatie tussen het AI en de N-excretiecoëfficiënt, zie 
Figuur 7. De gemiddelde N-excretiecoëfficiënt (in kg N per GAVV per jaar) van de kopers 
(9,32) en van de verkopers (10,77) laten dit verschil duidelijk zien. Ook de gewogen 
gemiddelde N-excretiecoëfficiënten (9,01 en 10,37) bevestigen deze cijfers. Dit betekent 
alvast dat de handel in substitutierechten ervoor zorgt dat varkenshouders die een lagere N-
excretiecoëfficiënt per GAVV realiseren hun productiecapaciteit kunnen en zullen uitbreiden 
wat geheel in overeenstemming is met de Figge en Hahn (2004). Een bijkomend gevolg van 
deze handel is dat het gewogen gemiddelde van alle N-excretiecoëfficiënten voor de 190 
varkenshouders samen zal dalen. 

4.2.4 Sensitiviteitsanalyse 

Diverse factoren, zoals de prijs voor mestverwerking ( MVP ), de vaste kost bij uitbreiding 
( NFK ), de uitbreidingscoëfficiënt (K) en het maximaal toegestaan aantal varkens (MAX) 
zullen een invloed hebben op de evenwichtsprijs en –hoeveelheid. Hiertoe is een 
sensitiviteitsanalyse doorgevoerd. Bij deze bespreking van de resultaten is telkens maar een 
beperkt interval rond de oude en nieuwe evenwichtssituatie bekeken en geëvalueerd. De vaak 
vermelde verschuiving van de aanbod- en/of vraagcurve geldt bijgevolg enkel in dat interval 
en mag niet zonder verder onderzoek veralgemeend worden voor de hele curve. Dit is een 
gevolg van vooreerst het discontinu karakter van de curven, vervolgens het bekijken van 
slechts een beperkt interval en ten slotte van de verandering in het opgetekende verschil 
tussen de aangeboden hoeveelheid en gevraagde hoeveelheid substitutierechten bij 
verschillende prijzen. 



 
33

Als referentiewaarde geldt de situatie voor SRP  gelijk aan 6,19 zoals weergegeven in Tabel 6. 
De resultaten van de sensitiviteitsanalyse zijn samengevat in onderstaande Tabel 7. 

Tabel 7: Sensitiviteitsanalyse op de handel in substitutierechten 

  SRP  Vraag Aanbod MV Productie
Sc

TotGAVV  AI (SR) Kost 

Evenwicht  6,19 135.200 137.972 266.049 1.209.193 123.852 7.015.801 92.175
2,00 7,19 135.200 137.972 266.049 1.209.193 123.852 7.284.622 -176.646

MVP  4,00 5,19 135.200 137.972 266.049 1.209.193 123.852 6.746.980 360.996
24,79 7,02 166.262 165.529 269.555 1.212.699 124.503 7.226.102 -118.126

NFK  49,58 5,43 100.322 101.053 268.090 1.211.234 123.668 6.846.353 261.623
1,4 3,74 54.981 56.312 267.491 1.210.635 122.630 6.658.025 449.950
1,8 5,51 108.907 109.047 268.681 1.211.825 123.674 6.898.417 209.559K 
2,6 6,42 143.859 143.737 268.943 1.212.087 124.283 7.093.653 14.323

2000 6,09 136.081 135.881 269.021 1.212.165 123.873 6.967.081 140.895MAXGAVV  3000 6,25 140.748 137.972 271.597 1.214.741 124.589 7.040.213 67.763

1. Prijs mestverwerking 

Bij veranderende mestverwerkingsprijs wijzigt de evenwichtsprijs maar blijft de 
evenwichtshoeveelheid onveranderd. Dit is het gevolg van eenzelfde verschuiving van zowel 
de vraag- als de aanbodcurve, zie Figuur 23. Een stijging van de mestverwerkingsprijs zorgt 
voor een daling van het AI waardoor de kost groter wordt. 
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Figuur 23: Sensitiviteit van vraag en aanbod aan de mestverwerkingsprijs 

2. Nieuwe vaste kost 

Een wijziging van de waarde van de nieuwe vaste kosten heeft enkel een invloed op de vraag 
naar substitutierechten. Met een daling van de nieuwe vaste kosten verschuift de vraagcurve 
naar rechts zodat in het evenwicht de prijs en de verhandelde hoeveelheid substitutierechten 
beiden stijgen. Daarbij is een lichte toename merkbaar van het aantal GAVV, +652, wat 
samen met de daling van de nieuwe vaste kost, leidt tot een gunstige evolutie van het AI.  
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Figuur 24: Sensitiviteit van vraag en aanbod aan de nieuwe vaste kosten 

Bij stijgende vaste kosten van de nieuwe varkensplaatsen is een omgekeerd effect merkbaar. 
De vraagcurve verschuift naar links wat resulteert in een daling van de evenwichtsprijs en –
hoeveelheid. De stijging van de nieuwe vaste kosten hebben tot gevolg dat het AI daalt. 

3. Uitbreidingscoëfficiënt 

Een wijziging van de uitbreidingscoëfficiënt beïnvloedt de potentiële uitbreidingsgrootte wat 
dan weer een wijziging van de vraagcurve tot gevolg heeft (Figuur 25). De aanbodcurve blijft 
onveranderd waardoor bij een stijgende coëfficiënt een hogere evenwichtsprijs en –
hoeveelheid bekomen wordt. Dit heeft dan weer een gevolg op het aantal GAVV en op het 
individuele en totale AI. 

Bij een even grote absolute stijging van de uitbreidingscoëfficiënt, is de toename van de vraag 
naar substitutierechten niet meer zo uitgesproken. Dit uit zich in de afnemende verschuiving 
van de vraagcurve. Dit kan betekenen dat bij uitbreiding meer varkenshouders de maximaal 
toegestane hoeveelheid varkens als beperkende factor opgelegd krijgen bij steeds verhogende 
uitbreidingscoëfficiënt. Hierdoor zal een verdere verhoging in deze coëfficiënt een steeds 
kleiner effect teweeg brengen. 
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Figuur 25: Sensitiviteit van vraag en aanbod aan de uitbreidingscoëfficiënt 
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De toename van het aantal GAVV bij hogere uitbreidingscoëfficiënt kan als een extra 
indicatie gezien worden dat vooral die varkenshouders uitbreiden die een lagere N-
excretiecoëfficiënt realiseren. De stijging van het aantal GAVV is niet meer zo uitgesproken 
bij de stijging van een hogere uitbreidingscoëfficiënt dan van een lagere. Dit kan betekenen 
dat bedrijven met de laagste N-excretiecoëfficiënten niet meer kunnen uitbreiden omdat ze 
reeds hun maximaal aantal toegelaten varkens invulden. 

Gezien het verloop van de vraagcurve bij de laagste uitbreidingscoëfficiënt is er een sterk 
vermoeden dat de vraagcurve niet parallel verschuift maar eerder gekanteld wordt. 

4. Maximaal toegestaan aantal varkens 
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Figuur 26: Sensitiviteit van vraag en aanbod aan het maximaal toegestane aantal varkens 

Door het aantal varkens op een lager niveau te beperken, daalt het aantal GAVV. Bij een 
stijging van het maximaal toegestane aantal varkens, schuift de vraagcurve naar rechts, zie 
Figuur 26, en stijgen de evenwichtsprijs en het AI. Grote veranderingen in de getalwaarden 
van de variabelen blijven echter uit. Dat bij een lagere maximaal toegestaan aantal varkens de 
beperking bij uitbreiding eerder de uitbreidingscoëfficiënt wordt, kan met deze gegevens niet 
bevestigd worden. 

4.3 Kosteneffectiviteit en –efficiëntie analyse van de command-
and-control scenario’s met het verhandelbaar rechten scenario 

Het totaal AI dat behaald wordt voor 2003 onder het BAU-scenario bedraagt 7.107.976 euro, 
dit wil zeggen zonder het opleggen van de milieunorm en de daarmee gepaard gaande 
verwerking of afbouw. Bij invoering van deze norm werd de laagste kost (783.017 euro) om 
de recyclagehoeveelheid N te beperken tot 943.144 kg bereikt onder scenario 6. Met de 
praktische evenwichtsprijs van 6,19 euro wordt onder dit model de doelstelling bereikt tegen 
een acht maal lagere kost (92.175 euro), zie Tabel 8. 

Vanuit de theorie dat verhandelbare rechten een bepaalde output verzekeren, wordt eenzelfde 
N-productie verwacht. Mits rekening gehouden wordt met het discontinue verloop van vraag- 
en aanbodcurve zijn de resultaten conform de theorie. Vergeleken met de uitgangssituatie 
overschrijdt de totale N-productie de oorspronkelijke productie van 1.211.965 kg N inderdaad 
niet (Tabel 6). 
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Tabel 8: Resultatenvergelijking tussen BAU, scenario 6 en invoering van verhandelbare substitutierechten 

 AI Kost N-Productie N-Verwerking N-Recyclage 
Sc

TotGAVV

BAU 7.107.976 0 1.211.965 - - 121.284
Scenario 6 6.324.958 783.017 1.197.516 254.372 943.144 120.074

Substitutierechten 7.015.801 92.175 1.209.193 266.049 943.144 123.852

Het totale aantal GAVV stijgt bij invoering van verhandelbare substitutierechten met 2,12 % 
t.o.v. het aantal GAVV uit het uitgangspunt, dit in tegenstelling met de 1,00 % daling onder 
het scenario 6. De stijging van het aantal GAVV legt alvast geen hypotheek op de toekomst 
van de bedrijven uit aanverwante sectoren. Het hogere aantal GAVV is een duidelijke 
indicatie dat varkenshouders met een hogere N-excretiecoëfficiënt een deel van hun productie 
verkocht hebben aan de varkenshouders met een lagere coëfficiënt. Dit vermoeden is bij de 
analyse van de marktspelers al bevestigd, zie ook Figuur 22. 

Tabel 9: vergelijking van de kosten tussen de twee beleidsinstrumenten naar herkomst van kosten 

Normeringsmodel Verhandelbaar Rechtenmodel

stikstof % Totale kost stikstof % Totale kost

Totaal Te Reduceren 633.548 40,0% 783.017 633.548 40,0% 92.175
(a) Efficiëntieverbetering 384.727 57,5% 0 364.727 57,5% 0
(b) Afbouw 14.449 2,5% 19.902 2.772 0,5% -705.972
(c) Verwerken 254.372 40,0% 763.116 266.049 42,0% 798.147  

In Tabel 9 worden de reductiekosten uit vorige tabel naar herkomst uitgesplitst. Het 
normeringsmodel, zesde scenario, is naast het verhandelbare rechtenmodel uitgezet. Voor dit 
normeringsmodel kan het volgende besloten worden. 57,5 % van de reductie werd al in het 
verleden gerealiseerd. Daarvoor geen kost werd aangerekend. De reductie door afbouw 
bedraagt 2,5 %. De kost onder het normeringsmodel is in hoofdzaak toe te wijzen aan de 
mestverwerkingskost. 

Voor het verhandelbare rechtenmodel wijken de cijfers voor de stikstofreductie niet ver af van 
die uit het normeringsmodel. Het grote verschil ligt in de hoogte van de totale kost en de 
verdeling van die kost over de verschillende reductiemogelijkheden (Tabel 9). De totale kost 
onder het verhandelbare rechtenmodel ligt maar liefst 88,23 % lager dan onder het 
kosteneffectiefste resultaat van het command-and-control beleid. Voor de afbouw en de 
ermee gepaard gaande verschuiving van de stikstofproductie, wordt een inkomensstijging 
(negatieve kost) van 705.972 euro opgetekend. Deze winst compenseert bijna volledig de 
mestverwerkingskost (798.147 euro) en is de oorzaak van de enorme kostendaling. Dit 
betekent dat de uiteindelijke kost nog slechts 1,30 % van het oorspronkelijke arbeidsinkomen 
bedraagt. 

4.4 Besluit 

De vergelijking tussen het kosteneffectiefste command-and-control reductiescenario met het 
verhandelbaar rechtenscenario toont duidelijk aan dat, conform de theorie, de grote 
kostenefficiëntiewinsten (88,23 %) die met verhandelbare rechten te verkrijgen zijn zonder de 
milieudoelstelling af te zwakken.  
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In dit model bedragen de kosten nog slechts 1,30 % van het oorspronkelijke arbeidsinkomen. 
Dit betekent dat, zonder dat het gezamenlijke arbeidsinkomen hoeft te dalen, deze 190 
landbouwbedrijven hun stikstofreductie kunnen realiseren als gevolg van een onderlinge 
herschikking van de rechten en het toelaten van een uitbreiding van de varkensstapel. Het 
aantal varkens stijgt ten opzichte van het eerste model met 4.000 tot 123.852 en stijgt zelfs 
boven het oorspronkelijke aantal vleesvarkens uit (+ 2,12 %). 

Door de prijs van de productierechten te laten variëren, werd een vraag- en aanbodcurve van 
deze productierechten opgesteld (Figuur 19). De evenwichtsprijs werd gevonden op 6,19 
euro. Aangezien de handel in substitutierechten slechts een interne handel is, is dit voor de 
hele sector dan ook een nuloperatie. Echter voor de individuele varkenshouders kan dit ofwel 
een extra opbrengst ofwel een extra kost betekenen. 

Een sensitiviteitsanalyse gaf alvast aan dat de relatieve uitbreidingsmogelijkheden het 
resultaat sterker beïnvloedt dan een aanpassing van het maximale aantal toegestane varkens. 

Daarnaast is aangetoond dat voornamelijk varkensbedrijven met een klein aantal GAVV 
substitutierechten zullen verkopen maar ook dat varkenshouders met een groot aantal GAVV 
meer geneigd zijn hun rechten te verkopen dan hun collega’s uit de middenste grootteklassen. 
Kopers kunnen minder getypeerd worden op basis van hun aantal GAVV dan op basis van 
hun N-excretiecoëfficiënt. Deze is lager voor de kopers dan voor de verkopers. Opmerkelijk 
maar niet onverwacht was de stijging van het aantal GAVV als gevolg van de handel in 
substitutierechten. 
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5 QUO VADIS 
Via de nitraatrichtlijn legt Europa elke lidstaat een aantal maatregelen op die moeten toelaten 
om de maximale norm van 50 mg nitraat per liter water te halen. Gezien deze norm vertaald is 
in de maximale toegelaten bemesting van 170 kg stikstof per hectare per jaar werd het bepalen 
van een sociaal optimum overbodig gezien het aantal emissierechten als gevolg van deze 
normering reeds vast ligt. De inperking van nonpoint source pollution via verhandelbare 
rechten kan gehypothekeerd worden door het tekort aan informatie betreffende o.a. de 
precieze stikstofuitstoot per landbouwbedrijf. Gezien de beschikbaarheid en de 
nauwkeurigheid van gegevens omtrent voederinput en –conversie steeds groter worden, 
gezien het frequenter gebruik van de nutriëntenbalansen en gezien de sterke uitbreiding van 
het aantal MAP-meetpunten als controlemiddel voor de overheid, wordt deze tekortkoming in 
toenemende mate weggewerkt. 

Voor de simulatie van de kostenefficiëntie werden twee modellen opgesteld. A.d.h.v. een 
eerste model werd de kosteneffectiviteit op basis van het verloren AI de command-and-
control maatregelen normering, nutriëntenhalte en mestverwerkingsplicht gesimuleerd op een 
populatie van 190 vleesvarkensbedrijven. Aan de hand van dit eerste model bleek de situatie 
die het nauwst aansloot bij de huidige politiek van verscherpte nutriëntenhalte en 
mestverwerkingsplicht, toch een van de meest kosteneffectieve te zijn. Dit komt paradoxaal 
genoeg omdat de coëfficiënt van de nutriëntenhalte (NHc) de best beschikbare technologie 
niet voldoende nauw opvolgt, terwijl dit juist wel de bedoeling van de wetgever was. Wordt 
de NHc verder aangescherpt dan zal dit resulteren in een kostenstijging. De meest 
kosteneffectieve maatregel bleek het introduceren van de keuze tussen mestverwerking en 
afbouw om een vooropgestelde norm te behalen waarbij de NHc werd verlaten. Dit was 
tevens het scenario met de meeste keuzevrijheid. Op basis van deze resultaten rees dan ook de 
vraag over het nut van het aanhouden van de NHc. 

In het tweede model werd gesimuleerd in welke mate verhandelbaarheid van de 
reductieverplichting van de bedrijfsmatige stikstofoverschotten onder de geldende assumpties 
kon zorgen voor een kostenverlaging voor heel de sector. De resultaten spraken boekdelen. 
Vooreerst werd aangetoond dat de milieudoelstelling gerealiseerd bleef. Daarnaast bleek dat 
t.o.v. het meest kosteneffectieve resultaat uit het eerste model een aanzienlijke kostendaling 
kon gerealiseerd worden enerzijds door het toelaten van handel in substitutierechten en 
anderzijds door het loskoppelen van de nutriëntenproductie van de vleesproductie. 
Vervolgens liet dit laatste een verhoging van het aantal gemiddeld aanwezige vleesvarkens 
toe. Tenslotte kon aangetoond worden dat verhandelbare rechten alvast onder dit model die 
bedrijven bevoordelen die een lagere stikstofexcretiecoëfficiënt hebben. Daarbij is 
aangetoond dat dit niet automatisch de grootste bedrijven hoeven te zijn maar het eerder de 
bedrijven waren uit de middenklasse. De verkopende varkensbedrijven bleken veelal de 
allerkleinste bedrijven te zijn maar ook binnen de grootste klasse lag het aandeel van de 
verkopers t.o.v. het totale klassenaantal hoger dan dit voor de middenste klassen. Omdat in dit 
model verondersteld werd dat geen varkenshouders de sector wilden verlaten, kon geen 
uitspraak gedaan worden over de sectorale kapitaaluitstroom.  

In een volgend onderzoek zou een model kunnen ontwikkeld worden waarbij aan de volledige 
stikstofproductie, productierechten en aan de volledige hoeveelheid te recycleren stikstof, 
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recyclagerechten toegekend worden. Dit zou resulteren in niet één maar twee markten voor 
rechten met verschillende productiecombinaties zoals bvb. het verkopen van alle 
productierechten met als gevolg dat de betrokken landbouwer zijn productie stopzet en de 
sector verlaat. Een schatting over de mogelijke sectorale kapitaalsuitstroom wordt hierdoor 
mogelijk. Deze grotere keuzevrijheid zou een verder kostendaling kunnen inhouden. Een 
verdere uitbreiding van dit model is mogelijk door naast de verschillen in de 
stikstofexcretiecoëfficiënten ook andere potentiële efficiëntiewinsten in rekening te brengen. 
Een landbouwer kan bvb. besluiten de excretiecoëfficiënt sterker te reduceren dan de 
gemiddelde technologische evolutie aangeeft om daarna de vrijgekomen productierechten zelf 
te gebruiken of ze te gelde te maken op de markt. Een kennis over de individuele marginale 
kostencurve is dan wel noodzakelijk. Een volgende efficiëntiewinst kan gehaald worden door 
een deel van de individuele stikstofproductie al op bedrijfsniveau te behandelen. Dit kan tot 
gevolg hebben dat minder recyclagerechten hoeven aangehouden te worden. Een laatste 
uitbreiding zou erin bestaan om niet alleen varkenshouders maar ook andere sectoren in het 
model te betrekken. Gezien de rechten uitgedrukt zijn in kg stikstof is het perfect mogelijk dat 
naast varkenshouders ook kippenkwekers en rundveetelers als marktspelers in het model 
geïntegreerd worden. 

Het idee om dit onderzoek toe te spitsen op verhandelbare rechten als mogelijk 
beleidsinstrument voor het aanpakken van de mestproblematiek, is gegroeid vanuit 
efficiëntieoverwegingen. Dit beleidsinstrument werd zowel theoretisch als praktisch 
onderbouwd en via een modelmatige simulatie werden belangrijke tendensen aangetoond. 
Algemeen kan besloten worden dat de invoering van verhandelbare rechten het Vlaamse 
nutriëntenprobleem theoretisch kan oplossen. De potentiële kostenverlagingen zien er alvast 
veelbelovend uit doch ongetwijfeld een verdere analyse van het institutionele kader zal 
vergen: wat met het begeleidend juridische kader, het organiseren van individuele 
financiering en risicobeheer, het vermijden van ongewilde sectorale kapitaalsstromen. Dit 
werk wil dan ook bijdragen tot de actuele milieu- en sociaal-economische discussie over de 
afbouw van de mestoverschotten en wordt daarom aangereikt aan die mensen die dagdagelijks 
met deze problematiek bezig zijn. 
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