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Voorbereiding van de Speciale Raad van 20 en 
21 september 1983 (Conclusies van de coördinatie
commissie dd. 13 september 1983, nr. DIE 246.300 24/83) 

Staatssecretaris Van Eekelen licht toe dat 
de conclusies van de coördinatiecommissie ter voor
bereiding van de Speciale Raad bestaan uit drie delen, 
te weten: de follow-up van de Speciale Raad van 
30 augustus 198 3, de financiële problematiek en nieuw 
communautair beleid. 
Voor wat betreft het eerste deel is het hoofdpunt dat 
het Ministerie van Landbouw & Visserij een notitie 
heeft opgesteld betreffende de onderwerpen die nog 
onvoldoende aan bod zijn gekomen in de Raadsdiscussie 
over de herstructurering van het landbouwbeleid. De 
onevenwichtige benadering van de Commissie dient te 
worden omgebogen voordat het te laat is. Ten aanzien 
van de structuurfondsen bestaan geen bijzondere 
problemen. 
De financiële problematiek valt uiteen in die van 
uitbreiding van de eigen middelen en van de budget
taire onevenwichtigheden. De discussie in de komende 
Speciale Raad zal zich met name op dit laatste punt 
toespitsen. Er liggen drie voorstellen ter tafel: 
een Commissie voorstel tot modulatie van de BTW sleutel; 
een Deens voorstel voor een convergentiefonds en een 
Brits voorstel voor een safety net. Aanvankelijk heeft 
het Ministerie van Financiën gepoogd een nieuw Neder
lands systeem uit te denken, doch dit bleek erg ongunstig 
uit te werken voor Nederland. Het lijkt tenslotte 
beter ons voorlopig aan te sluiten bij het Deense 
voorstel, hoewel ook ten aanzien van dit systeem enige 
twijfels bestaan. Het Deense voorstel heeft meer steun 
gekregen van andere lidstaten dan aanvankelijk werd 
verwacht. De notitie van Financiën, die als bijlage 
bij de conclusies van de coördinatiecommissie is gevoegd, 
geeft een nuttig overzicht van de voorstellen en gaat 
in op de achtergronden van de problematiek. De gepro
duceerde cijfers zijn nog niet in de coördinatie
commissie besproken en komen slechts voor rekening van 
Financiën. 

Minister Braks acht het zeer juist dat sterk 
de nadruk gelegd wordt op het onevenwichtige karakter 
van de Commissievoorstellen, waarin onze belangen in 
de zuivelsector onevenredig zwaar worden geschaad. 
Daar komt nog bij dat Nederland toch al in een moeilijke 
positie verkeert omdat wij strak willen vasthouden aan 
het financiële kader. Spreker kan instemmen met de 
conclusie van de coördinatiecommissie om heel concreet 
aan te geven waar buiten de zuivel het beleid moet 
worden bijgesteld om te komen tot bezuinigingen. Het 
is vooral nodig om in de Groupe Unique vat te houden 
aan de noodzaak van een evenwichtige aanpak. 

Staatssecretaris Bolkestein vraagt of de 
notitie van het Ministerie van Landbouw een herformulerin 
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zal zijn van de oude nota van Landbouw, of dat er ook 
nieuwe elementen in zullen zitten. 

Minister Braks licht toe dat de notitie niets 
nieuws bevat, maar aangeeft waar in het totale systeem 
van markt- en prijsbeleid efficiënter en meer markt
conform kan worden opgetreden. Voorts wordt geconstateerd 
dat de Commissie alleen maatregelen voorstelt in de 
zuivel- en granensector, terwijl in de sectoren schapen
en rundvlees, wijnen, olijfolie en tabak sprake is van 
een evidente verstoring van het marktevenwicht en een 
veel te ver doorgevoerd interventiemechanisme, waarvan 
de overheid de volle last draagt. 

Staatssecretaris Bolkestein dringt er op aan 
ook de handelspolitieke consequenties van landbouwbeleid 
in de notitie te belichten. Een parlementaire en ambte
lijke delegatie, die onlangs naar de VS is geweest, 
heeft daar ervaren wat ons boven het hoofd hangt als de 
transatlantische verhoudingen niet in acht worden 
genomen. 

Minister Braks wijst erop dat de coördinatie
commissie geconcludeerd heeft dat de ad hoe groep 
landbouw zich zal dienen te buigen over de toepassing 
van de GATT-regels en het oliën- en vettenprobleem. 
Spreker is bereid de notitie van Landbouw nog ter be
oordeling aan de leden van de raad te sturen. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat 
dit niet meer mogelijk is omdat de notitie van Landbouw 
woensdag 21 september 198 3 in de Groupe Unique aan de 
orde moet komen. Voor de indiening zal wel nog inter
departementaal ambtelijk overleg plaatsvinden. 

Minister Ruding kan instemmen met de con
clusies van de coördinatiecommissie over de financiële 
problematiek. Alleen punt 1.2. op pag. 4, waar het 
Nederlandse standpunt - zoals vastgesteld door de REZ -
ten aanzien van de uitbreiding van de eigen middelen 
is weergegeven, is te positief geformuleerd. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat 
dit kan worden verduidelijkt door in plaats van "Bij 
uitbreiding der eigen middelen" te lezen "Ingeval 
besloten wordt tot uitbreiding der eigen middelen". 

Minister Ruding betreurt het dat de Speciale 
Raad van dinsdag 20 september jl. samenvalt met 
Prinsjesdag, waardoor hij deze Speciale Raad niet 
zelf zal kunnen bijwonen. Spreker acht het Britse 
voorstel voor een safaty net funest. Het Deense voor
stel, hoewel niet ideaal, sluit meer aan op onze visie 
en zou ook om tactische redenen moeten worden gesteund. 
Het is goed om in Brussel te benadrukken, want dat 
blijft voor ons de hoofdzaak, dat structurele verande
ringen in het landbouwbeleid nodig zijn vooraleer over 
de structuur van de eigen middelen en de correctie
mechanismen kan worden besloten. Tevens dient te worden 
benadrukt dat een overschrijding van de eigen middelen 
grens, op welke manier dan ook, afhankelijk is van de 
uitkomst van de Landbouwexercitie. 
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Minister Smit neemt aan dat bij de be
sprekingen in de Speciale Raad over nieuw beleid 
vooral de aandacht zal worden gevestigd op het Neder
landse vervoersmemorandum. De daarin vastgestelde 
vervoersliberalisatie vergt geen additionele middelen 
en zou in de uiteindelijke onderhandelingen door 
Nederland als tegen-concessie moeten worden geëist. 

Minister Braks waarschuwt ervoor al te sterk 
aan te dringen op een structurele aanpassing van het 
landbouwbeleid omdat de andere lidstaten dan de nood
zakelijke ombuigingen vooral bij ons zullen zoeken. 
Voorop dient te staan dat de aanpassing van het land
bouwbeleid evenwichtig dient te zijn. Ten aanzien van 
de financieringssystemen acht hij geen enkel voorstel 
aantrekkelijk, doch spreker kan zich wel vinden in een 
voorkeur voor het Deense voorstel. Het stoort hem niet 
dat de BRD in dit voorstel onvoldoende tegemoet wordt 
gekomen. De Duitsers zijn steeds de grootste pleit
bezorgers van substantiële prijsaanpassingen in de 
landbouw geweest. Ook in het marktbeheer heeft de 
Duitse opstelling vaak geleid tot hogere uitgaven terwijl 
de BRD via de MCB 1s zijn export fors heeft kunnen ver
hogen . 

De minister-president vraagt in hoeverre de 
voorbereiding van de Europese Raad van Athene nog als 
urgent wordt ervaren. 

PV-EG Rutten merkt op dat de urgentie als 
uitermate dringend wordt ervaren. De financiële crisis 
staat voor de deur. Zeker als de landbouwuitgaven zich 
in dezelfde lijn blijven ontwikkelen is de kas leeg 
tegen het einde van dit jaar. Bovendien is de kans 
groot dat het Europees Parlement de aanvullende be
groting 1983 zal verwerpen of aanhouden en de begroting 
1984 eveneens zal aanhouden. Dan zullen de boeren bij 
hun nationale overheden hun uitkeringen gaan opeisen. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er op 
dat de vergaderfrequentie te laag is, vooral die van 
de Groupe Unique. Nederland zal daarom aandringen op 
een extra vergadering van de Groupe Unique. 

De minister-president merkt op dat in de 
notitie van Financiën is aangetoond hoe wij stap voor 
stap werden gedwongen in een richting die niet de 
onze is. Onze principiële stellingname tegen de 
juste retour dient niettemin te worden volgehouden, 
ook al schijnt nu ook de BRD op deze koers te gaan 
zitten. Deze principiële stellingname moet waar mogelijk 
worden geconcretiseerd. Spreker onderschrijft verder 
de stelling zoals geformuleerd in de conclusie van de 
coördinatiecommissie op pag. 1, dat de Nederlandse 
delegatie de band zal duidelijk maken die ons inziens 
bestaat tussen de richtsnoeren, de sectorgewijze 
beleidsbijstellingen en de totale omvang van de in de 
komende jaren te bereiken ombuigingen. 
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Minister Van den Broek merkt op dat het 
koppelingsvraagstuk door elke lidstaat vanuit zijn 
eigen optiek wordt benaderd, ook door de BRD. De 
vele koppelingen mogen echter niet verhinderen dat de 
verschillende onderwerpen afzonderlijk bespreekbaar 
blijven. De "juste retour" is inderdaad onaanvaard
baar maar is in een aantal gevallen wel door de EEG-
ministerraad geslikt. Indien kans gezien wordt het 
Deense voorstel al dan niet gemoduleerd aanvaard te 
krijgen wordt in ieder geval het systeem van de eigen 
middelen niet aangetast. Daardoor kan de Gemeenschap 
op termijn wellicht weer enigszins op het rechte spoor 
komen en kunnen de nodige correcties aan de uitgaven
kant worden gezocht. 

De heer Posthumus Meyjes wijst er op dat de 
"juste retour" zo moeilijk bestrijdbaar is omdat geen 
enkele lidstaat zich openlijk hierop beroept. Met 
meer kans op succes zou Nederland het begrip netto 
saldi, dat in de praktijk vier jaar lang is geaccepteerd, 
te lijf kunnen gaan, zeker wanneer wordt geprobeerd 
dit tot een permanent systeem te verheffen. Spreker 
merkt op dat de minister-president zich hiertegen kan 
verzetten tijdens het aanstaande gesprek met premier 
Thatcher over het "safety net", dat gebaseerd is op 
het begrip netto saldi. 

De minister-president zal tegenover mevrouw 
Thatcher nog eens benadrukken dat de oplossing gevon
den dient te worden aan de uitgavenkant. 

Staatssecretaris Van Eekelen voegt hieraan 
toe dat ook aan premier Thatcher duidelijk gemaakt 
moet worden dat de BRD een zekere troostprijs nodig 
heeft, bijvoorbeeld in de vorm van speciale programma's 
ten behoeve van Berlijn, zoals van Italiaanse zijde 
is gesuggereerd. 

De minister-president betwijfelt of dit 
wel zo verstandig is, zeker zolang de BRD nog niet 
haar positie heeft bepaald. 

De heer Rutten merkt op dat de BRD een 
duidelijke voorkeur heeft voor het Commissievoorstel 
tot modulatie aan de inkomstenkant. Het Deense voorstel 
wordt door de BRD verworpen en zij heeft weinig be
langstelling voor het Britse safety net. Ten aanzien 
van de landbouwombuigingsvoorstellen heeft de BRD zich 
nog niet duidelijk uitgesproken. 

. Minister Ruding merkt op dat tijdens de 
vorige Speciale Raad de Duitse minister van Financiën 
Stoltenberg ontbrak. Dit bleek overigens geen opzet te 
zijn en spreker heeft de indruk dat zijn Duitse 
collega zich bij de eerstvolgende gelegenheid strijd
lustig zal opstellen. 

De heer De Zeeuw merkt op dat bij het safety 
net en het Deense convergentiefonds de oplossing 
tenminste aan de uitgavenkant gezocht wordt. Het 
Ministerie van Financiën is geporteerd voor het Deense 
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systeem omdat dit het minste kost en de huidige ad hoe 
oplossingen het dichtst benadert. De vraag rijst of 
men dan niet beter met de huidige ad hoe oplossingen 
kan doorgaan. 

De minister-president vreest dat de BRD eerst 
de inkomstenkant geregeld wil zien om vervolgens weer 
druk te gaan uitoefenen op de uitgaven. Spreker is van 
oordeel dat in het nieuwe systeem in ieder geval de 
nodige drukmiddelen moeten worden ingebouwd om permanent 
naar verdere bezuinigingen te blijven zoeken. 
Spreker informeert naar de Franse opstelling. 

De heer Rutten antwoordt dat de Fransen 
achter het Deense voorstel staan. Frankrijk is ook voor 
herstructurering van het landbouwbeleid, maar niet als 
onderdeel van de algehele bezuinigingsoperatie. 

Staatssecretaris Van Eekelen antwoordt de 
heer De Zeeuw dat men zou moeten komen tot een objecti
vering van systemen die ongeveer hetzelfde kost als 
de huidige ad hoe oplossingen. Continuering van de ad 
hoe oplossingen zonder meer zou voor het Europees 
Parlement onaanvaardbaar zijn. 

Minister Ruding heeft het gevoel dat de Franse 
opstelling nu tamelijk rustig en afwachtend is om na 
1 januari 1984 als voorzitter het heft in handen te 
kunnen nemen om orde in de chaos te scheppen en tegelijk 
eigen voordeel te behalen. 

De heer Rutten acht dit laatste niet waar
schijnlijk omdat de ervaring leert dat het voorzitter
schap zelden voordeel oplevert voor het nationale 
standpunt. Als de echte onderhandelingen niet snel 
beginnen moet ernstig worden betwijfeld of er voor 
de Europese Raad van Athene enige vooruitgang kan worden 
geboekt. De landbouwproblematiek behoeft strikt genomen 
niet vóór Athene maar wel vóór maart/april 19 84 - begin 
van het nieuwe prijsjaar - te zijn geregeld. De finan
ciële problematiek dient in ieder geval voor het einde 
van dit kalenderjaar te zijn geregeld. Gezien de, ook 
door Nederland,gelegde koppeling tussen de financiële-
en de landbouwproblematiek zullen in Athene knopen moeten 
worden doorgehakt wil de Gemeenschap niet in een ernstige 
crisis belanden. 

De minister-president stelt vast dat er voor 
wat betreft de Nederlandse positie in de aanstaande 
Speciale Raad geen verschil van mening bestaat en stelt 
voor de conclusies van de coördinatiecommissie te aan
vaarden met inbegrip van de volgende wijziging: 
blz. 4 regel 5: "bij uitbreiding der eigen middelen: 
wordt: in geval besloten wordt tot uitbreiding der 
eigen middelen. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 


