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Mededelingen 

Geen onderwerpen. 

Voorbereiding van de Speciale Raadszitting van 
30 augustus 19 8 3 (Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 24 augustus 1983, nr. DIE 225.968 23/83) 

Staatssecretaris Van Eekelen licht toe dat de 
coördinatiecommissie van 24 augustus 1983 ter voorbereiding 
van de REZ voornamelijk gesproken heeft over de bijstelling 
van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Tijdens de tot nu 
toe gevoerde besprekingen in Brussel is ten aanzien van de 
overige onderwerpen weinig veranderd. De REZ zal zich nu 
kunnen beperken tot bespreking van de bijstelling van het 
landbouwbeleid. Een algemene discussie over alle onder
werpen, die op de agenda van de Speciale Raad staan, zal in 
de REZ van 15 september gevoerd kunnen worden. Tijdens de 
besprekingen in Brussel hebben de lidstaten zich tot nu toe 
beperkt tot het vertolken van hun nationale posities; van 
echte onderhandelingen is nog geen sprake geweest. Met 
name is gesproken over bezuinigingen in de zuivelsector. 
De heer Rutten heeft zich bereid verklaard aan deze discussie 
deel te nemen onder voorwaarde dat ook aan de andere onderdelen 
van het landbouwbeleid dezelfde aandacht zal worden besteed. 
Spreker wijst op de relatie tussen de bezuinigingen die op 
korte termijn nodig zijn met het oog op het bereiken van de 
1%-grens en het meer fundamentele probleem om op langere 
termijn de financiering van de Gemeenschap gezond en het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid beheersbaar te maken. Dit 
is een argument te meer om te stellen dat het niet alleen 
gaat om de zuivelsector, doch over het gehele gemeenschap
pelijke landbouwbeleid. In het document dat Nederland heeft 
ingediend is de stelling ingenomen dat de Londense formule, 
welke bepaalt dat de stijging van de landbouwuitgaven dient 
achter te blijven bij de autonome stijging van de eigen 
middelen volgens de oude sleutel, juridisch bindend gemaakt 
moet worden. Er is bij de andere lidstaten wel begrip voor 
om deze norm als doelstelling te gebruiken, doch het 
juridisch hard maken stuit op problemen. Dit punt dient in 
de discussie van de REZ betrokken te worden mede in het 
licht van de wenselijkheid dat een bedrag moet worden genoemd 
voor de bezuinigingsoperatie. Spreker vraagt zich af of men 
zich kan verenigen met het bedrag van 3 miljard ECU, zoals 
voorgestld door de Commissie. Hij verwijst naar de nota van 
Financiën in de bijlage van de conclusies van de coördinatie
commissie. Daarin is gesteld dat het streefcijfer van 
3 mld ECU als ombuigingstaakstelling onvoldoende^is. De 
vertegenwoordiger van Landbouw heeft er in de coördinatie
commissie op gewezen dat dit streefcijfer slechts in abstract 
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kan worden berekend gezien de onvoorspelbaarheid van de 
ontwikkelingen op de wereldmarkt. De cijfers in de nota 
betreffen slechts een rekenvoorbeeld, doch kunnen wel als 
basis dienen voor het stellen van nadere vragen aan de 
Commissie. Tijdens de Speciale Raad van 30 augustus, die 
het sluitstuk vormt van de verkennende ronde, zullen de 
delegaties ten aanzien van alle vraagstukken hun inzichten 
kenbaar moeten maken. De vraag is hoe hard Nederland zijn 
inzichten naar voren zal brengen en of het een bedrag zal 
noemen als ombuigingsdoelstelling in het licht van het 
Commissievoorstel. Ook zal nu op lacunes in de presentatie 
en de voorstellen van de Commissie moeten worden gewezen. 
Voorts zal minister Braks de Nederlandse inzichten over 
het landbouwbeleid., met name ook buiten de zuivelsector, 
nader moeten uiteenzetten. 

De minister-president stelt voor de discussie in 
deze REZ te beperken tot het landbouwdossier. 

Minister Braks wijst erop dat Nederland zich in 
Brussel duidelijk heeft gepresenteerd met als doel de 
uitgavenontwikkeling binnen de Londense formule te houden 
door een terughoudend prijsbeleid, door produktie-beperkende 
maatregelen onder meer via garantiedrempels en door een 
meer markt-conform beleid. In de nogal onevenwichtige 
Commissievoorstellen, die deels oude ideeën van de Commissie 
bevatten, wordt veel te weinig aandacht besteed aan bepaalde 
Zuidelijke produkten en aan rund- en schapenvlees. Voorts 
worden daarin doelmatige en efficiënte producenten met name 
in de zuivelsector afgestraft. Nederland heeft zich in een 
eerder stadium niet ten principale verzet tegen een super
heffing onder voorwaarde dat dit een globale regeling zou 
worden zonder nationale quota. De introductie van een hef
fing op olie en vetten, die door enkele lidstaten gewenst 
wordt, is door Nederland steeds afgewezen. Het Nederlandse 
agrarische bedrijfsleven staat zeer kritisch tegenover de 
Commissievoorstellen en ziet hierin een aantasting van de 
inkomensdoelstelling. Spreker is bereid deze aantasting voor 
een korte termijn te accepteren als daarmee het landbouwbele 
op de lange termijn in stand gehouden kan worden. Hij acht 
het wel noodzakelijk dat wordt aangestuurd op een evenwich
tiger verdeling van de bezuinigingen over de verschillende 
sectoren, met name door ook garantiedrempels in te voeren 
voor Zuidelijke produkten en voor rund- en schapenvlees. 
Hij betreurt het dat de Londense formule niet sterk gesteund 
wordt door andere delegaties of wordt afgewezen; dit is voor 
Nederland nog geen reden om niet hieraan te blijven vast
houden. Spreker heeft moeite met het noemen van een streef
bedrag voor de bezuinigingsoperatie; dat zou Nederland 
in een latere fase wel eens in een moeilijke positie kunnen 
brengen. 

Minister Ruding kan zich in het algemeen vinden 
in de conclusies van de coördinatiecommissie en in de 
inleiding van staatssecretaris Van Eekelen. Hij benadrukt 
dat er twee redenen zijn voor bezuinigen op het landbouw-
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beleid, nl. enerzijds de noodzaak om de financiën van 
de Gemeenschap te saneren en anderzijds om de doel
stellingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
zelf op lange duur in stand te kunnen houden. Dit kan 
alleen worden bereikt door structurele maatregelen die 
gekwantificeerd dienen te worden. De vraag is thans hoe 
dit te bereiken. Allereerst zal men het eens moeten worden 
over de wenselijkheid om een bepaald bedrag vast te 
leggen als totaal van de noodzakelijke bezuinigingen. 
Vervolgens zal dit bedrag ingevuld moeten worden waarna 
de bezuinigingen gekwalificeerd kunnen worden. Bij 
het bepalen van de hoogte van het bedrag dient in de 
eerste plaats te worden vastgehouden aan de Londense 
formule. De onduidelijkheden die zich bij de uitwer
king daarvan voordoen zitten niet zozeer in de raming 
van de garantieuitgaven als wel in de raming van de in
komstenkant. De Commissie is daarbij uitgegaan van een 
veel te gunstige groei van de eigen middelen. Een realis
tische raming van de inkomsten leidt ertoe dat aan de 
uitgavenkant niet 3 mld ECU zal moeten worden bezuinigd, 
zoals de Commissie stelt, maar een bedrag van circa 
5 mld ECU. Spreker is het ermee eens dat de Commissie 
te veel de nadruk heeft gelegd op de bezuinigingen in de 
zuivelsector. Ook het pleidooi van de Commissie en 
Frankrijk voor een heffing op oliën en vetten dient door 
Nederland te worden afgewezen, ook al omdat de Commissie 
niet is gevraagd oplossingen te vinden door het aanboren 
van nieuwe inkomstenbronnen. Dit leidt er wel toe dat 
nog meer zal moeten worden bezuinigd dan de-Commissie 
aangeeft. Spreker is het ermee eens dat ook op Zuide
lijke produkten moet worden bezuinigd. E±j bepleit ten
slotte met nadruk te wijzen op de nadelige gevolgen van 
de Commissievoorstellen voor derde landen, zowel de 
ontwikkelingslanden als de Verenigde Staten en Nieuw-
Zeeland. 

Staatssecretaris Bolkestein vestigt de aandacht 
op de repercussies van de Commissievoorstellen voor 
de VS. In Brussel wordt vaak te gemakkelijk gedacht over 
de reacties van de VS, die de zaak ook nu weer hoog 
opnemen. Dit zou er wel eens toe kunnen leiden dat de 
hele exercitie, die als doel heeft vermindering van de 
uitgaven, tenslotte uitmondt in een exportsubsidierace. 
Spreker heeft van de Amerikaanse ambassade een lijst 
ontvangen van de Nederlandse exportprodukten naar de VS. 
Hij onderstreept de passage op pag. 2 van de conclusies 
van de coördinatiecommissie betreffende de consequenties 
die de ombuigingen zouden kunnen hebben voor het externe 
beleid. Deze dienen terdege in het oog te worden gehouden. 
Met name geldt dit voor de voorgestelde belasting op 
plantaardige oliën en vetten. Deze belasting is voor 
wat betreft de heffing non-discriminatoir maar komt 
voor wat betreft de aanwending ten goede aan de Europese 
producenten. Hierdoor komt de Gemeenschap zwak te staan 
in de discussie met de VS. 
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Minister Van Aardenne sluit zich aan bij de 
opmerkingen van minister Ruding en staatssecretaris 
Bolkestein. Een niet GATT-conform optreden leidt tot 
grote economische en politieke problemen met de VS en 
de ontwikkelingslanden. Vandaar dat de bijstellingen 
in het landbouwbeleid niet geïsoleerd kunnen worden 
bekeken. De notitie van het Ministerie van Landbouw & 
Visserij dd. 12 augustus 1983 toont duidelijk aan hoe 
sterk de uitgaven de laatste drie jaar zijn opgelopen 
en welke nieuwe terreinen in die periode onder het GLB 
zijn gebracht met alle kosten vandien. Dit maakt ook 
duidelijk dat het GLB sterk protectionistisch gericht 
is. Spreker is van oordeel dat men deze ontwikkeling 
alleen weer in de hand kan krijgen door verlaging van 
de prijs- en garantieniveaus. Hij is het met de minis
ters Braks en Ruding eens dat de verbruiksbelasting op 
oliën en vetten krachtig afgewezen dient te worden. 
Deze heffing op basis van art. 201 EG-verdrag is een 
verkapte uitbreiding van de eigen middelen en zal aan 
parlementaire goedkeuring moeten worden onderworpen. 
Tenslotte wijst spreker erop dat in de Commissievoor
stellen nogal lichtvaardig wordt omgesprongen met de 
belangen van de consumenten. De delegatie zou de 
Commissie moeten vragen wat de gevolgen van de bij
stellingen zullen zijn voor de consument. 

De heer Rutten licht toe dat in de Groupe Unique 
met betrekking tot het landbouwbeleid twee scholen naar 
voren kwamen. Enerzijds de school die van mening is dat 
ombuigingen noodzakelijk zijn vanwege de financiële 
crisis en om het landbouwbeleid zelf te redden. Tot 
deze school behoren Nederland en het VK. De BRD bleek 
intern verdeeld. De Duitse staatssecretaris van 
Financiën nam in de Groupe Unique een standpunt in 
volgens de lijn van minister Ruding, terwijl de Duitse 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken vooral het 
landbouwbelang naar voren bracht. De tweede school, 
waartoe alle andere lidstaten behoren, is wel voor her
vorming van het GLB voor zover er van overproduktie 
sprake is, maar niet ten koste van de eigen produkten. 
Deze school vreest dat de Nederlands/Britse benadering 
leidt tot hernationalisering en tot het einde van het 
GLB. De Commissie heeft zich eerder op het eerste stand
punt gesteld. Zij acht ombuigingen nodig om de wildgroei 
in het landbouwbeleid tegen te gaan, al heeft zij niet 
alleen ombuigingen aan de uitgavenkant voorgesteld, maar 
ook een uitbreiding van de middelen door de heffing op 
oliën en vetten en door de superheffing, die in eerste 
instantie ook een extra inkomstenbron is. Spreker wijst 
er voorts op dat, indien voor de heffing op oliën en 
vetten als een nieuw extra middel parlementaire goed
keuring vereist is, dit ook zou gelden voor de super
heffing. Frankrijk en anderen hebben erop gewezen dat, 
indien een superheffing wordt geaccepteerd, het om 
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politieke redenen niet mogelijk is af te zien van 
de neffing op oliën en vetten die in Franse ogen de 
belangen van de derde landen niet zal aantasten omdat 
hun importen naar de Gemeenschap niet worden beïnvloed. 
Tenslotte wijst spreker erop dat alleen Nederland de 
financiële richtlijn juridisch bindend wil vastleggen. 
Het VK wenst ook een sterkere binding maar ziet de 
oplossing vooral via verzwaring van de procedure bij 
een dreigende overschrijding van de indicatieve 
normering van de Londense formule. 

De heer De Zeeuw merkt op dat de belasting 
op oliën en vetten niet alleen een heffing is op de" 
import maar op het totaal van de geproduceerde oliën 
en vetten. Deze heffing moet gezien worden als een 
zuiver budgettaire zaak, los van de ombuigingen. 
Spreker begrijpt dan ook niet waarom de minister van 
Financiën-voor 60 0 min ECU extra wil ombuigen als de 
heffing op oliën en vetten niet zou doorgaan. In ieder 
geval zou ons verzet tegen deze heffing niet zo 
krachtig moeten zijn dat daar later niet meer op kan 
worden teruggekomen. 

De heer Boele merkt op dat de oliën- en 
vettenheffing zelf non-discriminatoir is maar dat de 
opbrengst ervan door de Commissie wordt bestemd voor 
steun aan inheemse producenten. De inheemse producenten 
worden weliswaar belast, maar worden via subsidiëring 
weer gecompenseerd. Een dergelijke heffing, waarvan 
de opbrengst niet toevloeit naar de algemene middelen, 
is binnen het GATT onverdedigbaar. 

De heer De Zeeuw betwist dit omdat de premies 
voor de producenten wel uit de algemene middelen worden 
gefinancierd en niet direct uit de oliën- en vetten
hef f ing. 

Minister Schoo is het eens met het standpunt 
dat nooit problemen van de Gemeenschap mogen worden 
afgewenteld op de ontwikkelingslanden. Daarbij dient 
ook gekeken te worden naar de onderhandelingsposities 
van de diverse ontwikkelingslanden. Voor de ontwikke
lingslanden met de laagste inkomens is de handels
relatie met de EEG net zo wezenlijk als die van de EEG 
met de VS. Deze ontwikkelingslanden worden in hun eigen 
economie getroffen; hun opbouw wordt volstrekt onmoge
lijk gemaakt als hun export wordt aangetast. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop dat 
de REZ reeds eerder de oliën- en vettenheffing heeft 
afgewezen. De BRD en het VK hebben de heffing eveneens 
afgewezen. Als het waar is dat de heffing non-
discriminatoir is dan is er geen enkel probleem, doch 
er wordt ook geen enkel probleem opgelost. Men kan zich 
afvragen wat dan nog het nut is van deze heffing. 
Spreker is van oordeel dat Nederland zich in de Speciale 
Raad van 30 augustus tegen een oliën- en vettenheffing 
dient te blijven uitspreken. Het al dan niet noemen van 
een ombuigingsbedrag is een moeilijk probleem. Indien, 
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zoals het Ministerie van Financiën heeft berekend, 
voor 5 mld ECU bezuinigd dient te worden en Nederland 
zou dit bedrag in deze Speciale Raadszitting noemen 
dan heeft ons streven om de Londense formule hard te 
maken geen kans van slagen meer. Wel zou het beginsel 
van het vooraf bepalen van een ombuigingsbedrag'ter 
tafel kunnen worden gebracht. De kwantificering daar
van zou dan in de volgende ronde moeten volgen. 

De minister-president betreurt het dat 
Nederland er niet in blijkt te kunnen slagen om andere 
landen te overtuigen van de noodzaak van een strikt 
bindende norm, hoewel dit voortvloeit uit de conclusies 
van de Europese Raad van Stuttgart. Toch moeten wij 
blijven proberen op een of andere wijze hetzelfde effect 
te bereiken via zwaardere procedures die bijvoorbeeld 
bepaalde prijsaanpassingen niet mogelijk maken als 
daardoor een bepaald uitgavenplafond zou worden over
schreden. 

Minister Braks merkt op dat dit in feite 
gelijk staat met de Londense formule. 

De heer Rutten wijst erop dat er een argument 
is dat de andere landen moeilijk kunnen afwijzen, nl. 
dat, indien niet tot effectieve beheersing van het 
landbouwbeleid gekomen wordt, dit een koekoeksjongeffect 
zal hebben op alle andere beleidsonderdelen. De landen 
immers, die niet de Londense formule accepteren, vragen 
wel om verhoging van andere fondsen. Op dit argument 
wordt tot nu toe nauwelijks gereageerd. Wel wordt aan
gevoerd dat dan het plafond van de eigen middelen 
moet worden verhoogd. Tijdens de Europese Raad te 
Stuttgart is echter duidelijk gesteld dat eerst gekeken 
moet worden naar effectieve bezuinigingen en daarna 
pas naar een eventuele verhoging van de eigen middelen. 
Het inzicht dat, zelfs indien het plafond van de eigen 
middelen is verhoogd, een effectieve beheersing van 
het landbouwbeleid noodzakelijk blijft, is nog maar 
zeer beperkt aanwezig. 

De minister-president merkt op dat dit vraag
stuk duidelijk behoort tot de primaire verantwoordelijk
heid van de ministers van Financiën. Hij acht het rede
lijk dat deze eerst proberen hierover met elkaar 
overeenstemming te bereiken en hun kabinetten daaraan 
proberen te binden. Voorts is spreker in de dossiers 
een zekere lijdzaamheid opgevallen ten aanzien van de 
prijsverhogingen. Dit zal wel zijn oorzaak vinden in 
de hoge inflatieverwachtingen in de Zuidelijke landen. 
Maar in een situatie waarin men de positieve MCB 1s wil 
afschaffen en de problemen wil oplossen door devaluaties 
behoort in de prijscompensaties het inflatoire element 
te worden geëlimineerd. Dit punt zal in eerste instantie 
vooral met de Duitse minister van Financiën nader moeten 
worden besproken. Spreker is het eens met de opmerking 
dat Nederland zijn speciale verantwoordelijkheid ten 
aanzien van derde landen in de onderhandelingen voortdur 
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gestalte moet geven. Voorts dient de samenhang tussen 
de toetreding van Spanje en Portugal en het probleem 
van de budgettaire onevenwichtigheden voortdurend in 
het oog te worden gehouden. Spreker heeft steeds 
begrepen dat de toetreding van Spanje alleen op 
verantwoorde wijze zou kunnen geschieden als voor 
olijfolie een zeer lange overgangsperiode wordt overeen
gekomen. De belangrijkste punten voor dit moment zijn 
de in de Speciale Raadszitting van 30 augustus te volgen 
tactiek en het ombuigingsstreefcijfer voor het GLB, 
waarover binnen de REZ de verschillen niet groot zijn, 
zij het dat minister Braks een ombuiging van 5 mld ECU 
te fors vindt. # 

Minister Ruding is het ermee eens dat in 
deze fase nog geen ombuigingsbedrag moet worden genoemd. 
Wel is het van belang dat de lidstaten zich nu ver
plichten om tot een kwantitatief ombuigingsbedrag te 
komen, dat in een volgende fase zal worden ingevuld. 
Maar als men intern binnen de REZ spreekt over de in
vulling van dit bedrag en dan net als de Commissie 
3 mld ECU voldoende vindt, is dat struisvogelpolitiek 
omdat de raming van de Commissie volstrekt irreëel is. 

De heer Korteweg is het met de minister
president eens dat de procedures, die ontwikkeld moeten 
worden voor een blijvende bewaking van de uitgaven, in 
eerste instantie door de ministers van Financiën moeten 
worden uitgewerkt. Overigens bestaan er - ook binnen 
Den Haag - over deze procedures nog inhoudelijke ver
schillen. Voor wat betreft de problematiek van de land
bouwprijzen en de MCB's wijst spreker erop dat de MCB fs 
niet meer nodig zouden zijn als richtprijzen en inter
ventieprijzen in dezelfde valuta zouden worden vast
gesteld. Ook daarover zou tussen de ministers van 
Financiën overeenstemming te bereiken zijn. 

De heer De Zeeuw is het ermee eens dat geen 
MCB's meer nodig zouden zijn indien men zowel de richt
prijs als de interventieprijs in Duitse marken zou uit
drukken. Dat veronderstelt wel dat de prijzen in de 
BRD stabiel blijven, althans dat de afspraak wordt ge
maakt dat de prijzen in de BRD bijvoorbeeld de eerst
komende drie jaar niet zullen stijgen. 

De minister-president acht het nuttig dit 
soort punten in bilaterale contacten tussen de ministers 
van Financiën verder uit te diepen. Dit vergt wel, 
aangezien het hier om een collectieve inspanning gaat, 
dat de andere ministers voortdurend en volledig worden 
geïnformeerd. 

Minister Van den Broek wijst erop dat het 
van wezenlijk belang is dat binnen de REZ of de 
ministerraad overeenstemming bestaat over de koers 
en de te volgen tactiek. Spreker heeft geen bezwaar 
tegen voorbesprekingen tussen de ministers van Financien 
mits men het in Den Haag volledig eens is over de koers 
die daarbij wordt gevolgd. Dit is te meer noodzakelijk 
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omdat zich binnen andere delegaties vaak naar buiten 
waarneembare verschillen voordoen tussen de ministers 
van Financiën en van Landbouw. 

Minister De Koning is er voorstander van dat 
eerst een budgettair kader voor de ombuigingsoperatie 
wordt aangegeven waarna een budgettaire verkaveling 
van de bezuiniging per produkt plaatsvindt om vervolgens 
te bepalen via welke methodiek deze bezuiniging per 
produkt kan worden bereikt. Via het prijsbeleid alleen 
zal nooit een aanvaardbare oplossing kunnen worden 
bereikt. Een oplossing van het probleem van de MCB' s 
door alle prijzen in D-marken uit te drukken lijkt 
aantrekkelijk, maar dit zou meebrengen dat de D-mark 
niet meer kan revalueren. 

De minister-president acht het mogelijk om 
via de door minister De Koning bepleite systematiek 
tot een compromis te komen tussen de opvattingen van 
Financiën en van Landbouw. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat de 
vertegenwoordiger van Landbouw in de coördinatie
commissie de nota van Landbouw heeft gepresenteerd als 
een soort stofkamexercitie die in de eerste plaats 
beoogt het landbouwbeleid te zuiveren van de nodige 
franjes en overbodige uitgaven. Aansluitend op de 
systematiek van minister De Koning zou men kunnen 
stellen dat, indien de zuivel 1/3 van de landbouwuit
gaven uitmaakt ook voor 1/3 aan bezuinigingen gevonden 
moet worden in de zuivelsector. Spreker verwacht dat, 
indien het beginsel van proportionaliteit wordt aange
houden, Nederland er tenslotte redelijk uit zal komen. 

Minister Braks merkt op dat deze benadering 
juist zou zijn indien alle marktordeningen dezelfde 
structuur zouden hebben. Aangezien dit niet het geval 
is is voorzichtigheid geboden met een proportionele 
benadering. -Het voorstel gedaan in de nota van Landbouw 
gaat uit van de Londense formule en behelst verder de 
stofkamexercitie, een aantal systeemwijzigingen en een 
evenwichtige benadering van alle produkten. 

De minister-president merkt op dat in de door 
minister De Koning bepleite aanpak een evenwichtige 
benadering van de verschillende produkten voorop staat 
door voor elk produkt eerst een procentuele bezuiniging 
af te spreken. Dit impliceert dat ook de produkten van 
de Zuidelijke landen niet buiten schot blijven. 

Minister Braks vreest dat de Zuidelijke landen 
niet zullen instemmen met een algemeen budgettair kader 
van de bezuiniging dat vervolgens per produkt wordt 
toegedeeld. Deze landen zijn alleen uit op bezuinigingen 
op de Noordelijke produkten danwel op verhoging van 
de eigen middelen. 

Minister Ruding is het met de heer Rutten 
eens dat de Zuidelijke landen dan moet worden tegen
geworpen dat er minder ruimte is voor ander beleid. 
Spreker is het met de minister-president eens dat eerst 
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moet worden geprobeerd overeenstemming te bereiken 
met het Duitse Ministerie van Financiën. Hij is ook 
bereid zijn collega's uit de Zuidelijke landen te 
benaderen al verwacht hij hiervan weinig resultaat. 
Hij acht het onjuist dat puur budgettaire problemen, 
zoals heffingen, in Brussel alleen in de landbouwgremia 
worden behandeld. Spreker is het niet eens met de 
benadering van de heer De Zeeuw, die eventuele extra 
inkomsten in de landbouwsfeer, zoals de heffing op 
oliën en vetten, beschouwt als een zuiver budgettaire 
aangelegenheid met als consequentie dat bij het niet 
doorgaan daarvan geen extra ombuigingen in het landbouw
beleid behoeven plaats te vinden. Beide zaken dienen 
absoluut gekoppeld te blijven. Het zou politiek onaan
vaardbaar zijn de noodzakelijke ombuigingen in het 
landbouwbeleid te laten betalen door de consument. 

Staatssecretaris Van Eekelen is van mening 
dat op zichzelf iets te zeggen is voor een systeem, 
waarin van te voren de begrotingsruimte wordt vast
gesteld. Wel moet ervoor worden gewaakt dat in zo'n 
systeem de Raad te veel bevoegdheden krijgt en er 
weinig ruimte meer overschiet voor het Europees Parlement. 

Minister Braks acht het nuttig dat de budgettaire 
benadering en de berekeningen van het Ministerie van 
Financiën verder worden doorgeexerceerd in de coördinatie
commissie en in nader interdepartementaal overleg. 
Voorts zal ook de Europese Commissie een nadere toe
lichting op haar berekeningen moeten geven. Spreker 
wijst minister Ruding erop dat Nederland in Brussel 
echt niet kan aankomen met een betoog waarin het belang 
van de consument centraal staat. De consument betaalt 
voor landbouwprodukten echt niet te veel. Het gaat 
voor Nederland om meer dan alleen de landbouwinkomens 
en het consumentenbelang. Een gehele of gedeeltelijke 
renationalisatie van het beleid zou voor Nederland de 
slechtst denkbare uitkomst zijn. 

De heer Posthumus Meyjes merkt op dat voor 
de verdere procedure er bij het voorzitterschap kan 
worden aangedrongen om na de algemene ronde van 
30 augustus te komen tot de selectie van een aantal 
specifieke problemen om daaraan een serie marathon
zittingen te wijden. De Nederlandse delegatie is daarop 
voldoende voorbereid. Wel is nog meer studie en intern 
overleg nodig over het hard maken van de Londense formule 
en over de problematiek van de budgettaire onevenwich
tigheden. Met name ten aanzien van dit laatste heeft 
Nederland nog geen voldoende uitgewerkte positie bepaald. 

De minister-president constateert dat er nog 
enkele accentverschillen bestaan. De ministeriële 
delegatie, bestaande uit de ministers Ruding, Braks 
en Van den Broek heeft eerst nog een bespreking met 
het Landbouwschap op maandag 29 augustus. Spreker gaat 
er voorts van uit dat de ontwerpinterventies voor de 
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Speciale Raad voordien nauwkeurig op elkaar worden 
afgestemd. Daarbij zou conform de suggestie van 
minister De Koning eerst moeten worden gestreefd naar 
de formulering van een totaaldoelstelling. Vervolgens 
zou de stofkamexercitie moeten plaatsvinden om te 
komen tot op zichzelf redelijke systeemaanpassingen. 
Tenslotte zou men moeten komen tot een verdeling van 
de dan nog noodzakelijke ingrepen per produkt en tot 
afspraken over een terughoudend prijsbeleid. 

Spreker stelt na een korte verdere discussie 
de volgende conclusies voor: 

a. De raad aanvaardt de conclusies van de coördinatie
commissie . 

b. De delegatie naar de Speciale Raadszitting zal, 
gehoord de discussie in de REZ, in goed onderling 
overleg opereren naar bevind van zaken. 

c. De ontwerp-interventies van de ministers Van den Broek 
(algemene inleiding op de Nederlandse paaitie) , 
Ruding (algemene financiële kader) en Braks (commen
taar op de Commissievoorstellen met betrekking tot 
het gemeenschapplijk landbouwbeleid) zullen vóór de 
Speciale Raadszitting op elkaar worden afgestemd. 

d. In contacten met de publiciteitsmedia zullen de 
ministers dezelfde taakverdeling aanhouden als 
bedoeld onder c. 

De raad stemt hiermee in. 

De Secretaris, 

12 september 1983 
Type: JE 
Coli: Me 

Aldus vastgesteld 
in de vergadering 
van 16 september 1983, 
De mnister-President, 


