
SHbJrä Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN 
Ex. nr 

Nr- 106 64 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 7 oktober 1983 in het Catshuis 
' s morgens van 8.30 uur tot 10.00 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Van den Broek, De Koning, 
Ruding en Schoo alsmede staatssecretaris 
Van Eekelen. 

Voorts zijn aanwezig de heren Bergman (L&V), 
Van Blankenstein (SZW), Boele (EZ), 
Engering (Fi), Van de Graaf (AZ), Nieman (BuZa), 
Posthumus Meyjes (BuZa), Rutten (PV-EG), 
Van Ulden (BuZa) 

Secretaris : mr. J.P.M.H. Merckelbach 
Adjunct-secretaris: mr. T.J.M. van Oorschot 

1. Notulen van de vergadering van 16 september 19 8 3 
(nr. 10630 en 10630 b) 

De notulen worden vastgesteld met inacht
neming van de wijzigingen opgenomen in bijlage I. 

2. Mededelingen 

a. Datum volgende vergadering 

De volgende vergadering van de REZ ter 
voorbereiding van de Speciale Raad van 9 t/m 11 
november 198 3 zal plaatsvinden op vrijdag 4 november 
om 8.30 uur. 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt mede 
dat de Speciale Raad op 9 november 1983 om 18.00 uur 
zal beginnen te Rhodos. Op deze dag zal derhalve 
gereisd kunnen worden. De volgorde van de te behandelen 
onderwerpen is nog niet bekend. 
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Minister Ruding merkt op dat het voor hem, 
ook in verband met de vergadering van de ministerraad, 
moeilijk zal zijn om vier dagen aanwezig te zijn in 
de Speciale Raad van november. Hij maakt er bezwaar 
tegen dat de Speciale Raad in Griekenland vergadert 
en bovendien op een eiland, dat moeilijk is te bereiken. 

De minister-president zal bij de vaststelling 
van het vergadertijdstip c.q. de agenda van de 
ministerraad rekening houden met de afwezigheid van 
enkele ministers in verband met de Speciale Raad van 
9 t/m 11 november. 

Voorbereiding van de Speciale Raad van 10 en 
11 oktober 1983 (Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 5 oktober 1983, nr. DIE 269.374 26/83) 

Staatssecretaris Van Eekelen is van oordeel 
dat de aandacht van de REZ zich langzamerhand dient te 
gaan concentreren op hetgeen Nederland als resultaat 
van de Europese Raad te Athene wil bereiken. Hiervoor 
dienen enkele prioriteiten gekozen te worden. Het wordt 
gaandeweg duidelijk dat er mogelijk een besluit genomen 
zal worden over de invoering van een superheffing in de 
zuivelsector. Er begint zich hiervoor een meerderheid 
af te tekenen. Voorts zou de Commissie een mandaat 
gegeven kunnen worden om een exploratoir gesprek te 
voeren met de VS over de graanvervangers. Er zal druk 
uitgeoefend moeten worden op de BRD om te komen tot een 
afbraak van de positieve MCB's en tot slot kan gewezen 
worden op de Nederlandse voorstellen inzake de finan
ciële discipline. 

De minister-president stelt voor de conclusies 
van de coördinatiecommissie puntsgewijs te behandelen. 

a Zuivel 

Minister Braks is van oordeel dat, bij de 
keuze van prioriteiten voor de Europese Raad van Athene, 
de financiële discipline niet het sluitstuk dient te 
zijn maar eerder het uitgangspunt. Daarmee wordt 
functioneel het spanningsveld aangegeven voor de te 
nemen maatregelen. ..Ten aanzien van de zuivelsector tekent 
zich inderdaad een meerderheid af voor een superheffing 
doch spreker blijft grote bezwaren houden tegen het 
daarmee introduceren van een quotastelsel. Bij het 
visserijbeleid is gebleken hoe moeilijk een quotastelsel 
werkt. Later zal zeker worden betreurd dat ook in de 
zuivel een quotastelsel moest worden ingevoerd. 
Spreker is alles afwegende bereid zich bij de invoering 
van een quotastelsel neer te leggen doch niet onder de 
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door andere lidstaten gestelde voorwaarden, die de 
lasten grotendeels op Nederland afschuiven. Voor hem 
geldt als absolute voorwaarde dat er nauwelijks uit
zonderingen op de superheffing worden toegestaan, ook 
niet ten aanzien van Ierland. De superheffing is de 
enige effectieve maatregel om althans de verdere groei 
van de melkplas te stoppen. Alternatieve maatregelen 
zijn een terughoudend prijsbeleid en een verlaging van 
de melkprijs in zijn totaliteit, waaraan het Nederlandse 
bedrijfsleven de voorkeur zou geven boven een super
heffing, of een lineaire verhoging van de mede
verantwoordelijkheidsheffing. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat de 
superheffing geen landelijk quotastelsel inhoudt, zoals 
in de visserij , maar een quotastelsel gericht op de 
zuivelfabrieken. 

Minister Braks zou het liefst de quota's 
willen toepassen op de individuele landbouwbedrijven 
in plaats van op de zuivelfabrieken, maar dit is adminis-

NAuw£i_r3Ks tratief niot realiseerbaar. De quota's van de zuivel
fabrieken zullen in de praktijk snel opgeteld en vertaald 
worden in nationale quota's, waarover dan in de komende 
jaren de voornaamste strijd zal worden gevoerd. 

Minister Van den Broek is van oordeel dat 
de discussie thans moet worden toegespitst op de te 
kiezen referentieperiode. 

Minister Ruding geeft, voor wat betreft de 
referentieperiode, de voorkeur aan 1981 en heeft bezwaar 
tegen 1983. Wanneer 198 3 als referentieperiode zou 
worden gehanteerd, zal men in de verste verte niet in 
staat zijn de bezuinigingsdoelstelling te halen. De 
bezuinigingsdoelstelling van de Commissie van 3,2 mld ECU 
is door ons als een minimum beschouwd en aangezien de 
zuivelsector 1/3 van het totale landbouwbeleid uitmaakt 
zal in deze sector 1 mld ECU moeten worden bezuinigd. 
Indien als referentieperiode 1983 wordt genomen, zou men 
slechts 0,3 mld ECU kunnen bezuinigen. De vraag rijst 
dan via welke maatregelen de resterende 0,7 mld ECU in 
de zuivelsector kan worden bezuinigd. 

De minister-president constateert dat het 
instrument van een superheffing instemming lijkt te 
krijgen. De voorwaarden door verschillende landen daaraan 
verbonden en de referentieperiode geven een wijd spectrum 
van bedragen. Tegen die achtergrond zou spreker 
minister Braks willen bijvallen dat geen uitzonderingen 
op de superheffing kunnen worden geaccepteerd en dat 
verder zoveel mogelijk moet worden bezuinigd via het 
prijsbeleid. Tijdens een recent bezoek aan Frankrijk 
is spreker gebleken dat ook Bretonse pressiegroepen 
liever prijsverlagingen hebben dan heffingen op de 
produktie. Spreker stelt voor uit te blijven gaan van 
de formule dat ook in de zuivel zoveel mogelijk moet 
worden bezuinigd en nu als streefcijfer 1 mld ECU aan 
te houden. 
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Minister Braks wil de formule "zoveel 
mogelijk bezuinigen" als leidraad voor de operatie 
gaarne volgen. Dat geeft hem voldoende ruimte voor 
de onderhandelingen. Een concreet cijfer noemen is in 
dit stadium onverstandig omdat iedereen dan maat
regelen zal voorstellen die voor Nederland slecht 
uitkomen. Het gaat erom dat de landbouwuitgaven 
structureel onder de groei van de eigen middelen blijven. 
Spreker is het ook met de minister-president eens dat 
naast een ongeclausuleerde superheffing ter beperking 
van de produktie een zeer terughoudend prijsbeleid 
nodig zal zijn. Ook een meer marktconform beleid is nodig. 
Spreker is het niet eens met de door minister Ruding 
bepleite referentieperiode 1981, omdat dit de Nederlandse 
melkveehouders, die nadien grote investeringen hebben 
gedaan, onevenredig zwaar zou treffen. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er op 
dat alleen het VK een oplossing wenst via prijsverlaging. 
Het jaar 1983 als referentiebasis levert slechts een 
beperking van de produktiegroei op in de toekomst, 
doch geen directe bezuiniging ten bedrage van 1 mld ECU. 

De minister-president vraagt welke prijs
aanpassing nodig zou zijn indien 1983 als referentie
basis wordt genomen. 

Minister Braks wijst er op dat een prijs
aanpassing van 10 a 12% nodig zou zijn indien geen 
aanvullende maatregelen als de superheffing en de mede
verantwoordelijkheidsheffing zouden worden getroffen. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat 
de heer Van de Graaf tijdens de coördinatiecommissie 
heeft voorgesteld als referentiebasis te nemen 1983 
minus x-procent. 

De heer Van de Graaf licht toe dat met deze 
formule dezelfde produktiebeperking bereikt kan worden 
als met de formule 1981 plus 1%. Het voordeel is dat 
het draagvlak van de beperking breder is en dat 
bedrijven, die de laatste jaren grote investeringen 
hebben gedaan, niet achteraf een zware belasting wordt 
opgelegd. Voor wat betreft de keuze tussen een super
heffing of een algehele prijsreductie merkt spreker op 
dat dit geen evenwaardige instrumenten zijn. Het 
voorspellen van het effect van een prijsreductie op 
de produktie zal uitermate moeilijk zijn terwijl een 
superheffing een extra produktie prohibitief maakt. 

Minister Braks merkt op dat een prijs
reductie op korte termijn productieverhogend zal 
werken, maar op langere termijn kan deze wel het ge
wenste effect hebben. 

Minister Ruding is van mening dat in theorie 
de methode van minister Braks een oplossing kan bieden. 
Hij vreest echter dat in de praktijk daarmee niet de 
beoogde bezuinigingen worden bereikt. Voorzover men 
zich soepeler gaat opstellen ten aanzien van de 
referentieperiode, zullen de bezuinigingen tijdelijk 
via andere maatregelen moeten worden binnengehaald. 
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Spreker is het met de minister-president eens dat 
op zichzelf een algemene prijsaanpassing de voorkeur 
verdient, doch hij betwijfelt of daarmee de doelstelling 
om de produktie te beperken kan worden gehaald. 

De minister-president spreekt zijn voorkeur 
uit voor de referentiebasis 1983 minus x-procent. 

De heer Bergman vreest dat deze methode niet 
aanvaardbaar zal zijn. De x moet gerelateerd worden 
aan het laagste groeipercentage en daarmee worden weer 
degenen die hun bedrijf niet uitgebreid hebben gestrafd. 

Minister Van Aardenne vraagt of 1982 als 
referentiebasis kan worden genomen. 

De heer Bergman wijst er op dat dan de 
producenten, die al gestrafd werden omdat zij de 
garantiedrempel overschreden, nog een keer worden 
gestrafd. 

Staatssecretaris Van Eekelen heeft begrepen 
dat het verschil tussen het kiezen van 1981 of 1983 
als referentiebasis neerkomt op 10 miljoen ton melk. 
Binnen het kader dat de totale bezuiniging in de 
landbouwsector 3,2 mld ECU moet bedragen en dat de 
zuivelsector daarvan een derde moet opbrengen, zou 
Nederland een superheffing kunnen aanvaarden onder 
voorwaarde dat deze algemeen werkend is en zonder 
uitzonderingen. Met betrekking tot de referentiebasis 
zou de delegatie de nodige flexibiliteit moeten worden 
toegestaan tussen 1981 plm 1% en 1983 min x-%. 
Daarnaast zou ten aanzien van het prijsbeleid op zijn 
minst afgesproken moeten worden dat de prijzen niet 
verhoogd mogen worden. Voorts kan gedacht worden aan een 
lineaire medeverantwoordelijkheidsheffing. 

Minister Braks merkt op dat de medeverant
woordelijkheidsheffing een aanvaard instrument is en 
effectiever dan een terughoudend prijsbeleid. 

Minister Ruding is van mening dat dit 
instrumenthoewel effectiever, daarmee nog niet beter 
behoeft te zijn. Spreker voelt veel meer voor een 
aanpassing van het prijsbeleid voor de toekomst. 
Bevriezing van de prijzen is wel het minste dat moet 
gebeuren. De term terughoudend prijsbeleid geeft echter 
te weinig houvast. 

Minister Braks acht een prijsbevriezing 
geboden in de overschotsectoren en een terughoudend 
prijsbeleid elders. 

De heer Rutten merkt op dat de discussie 
in Brussel zich beperkt tot de vraag hoe de produktie 
beperkt kan worden. Op dit moment ligt er één miljoen 
ton boter in de koelhuizen. Dit vormt het essentiële 
probleem. De superheffing wordt algemeen gezien als 
de enige mogelijkheid om dit probleem op telossen. 
De Commissie is ervan overtuigd dat het prijsbeleid 
geen oplossing zal bieden evenmin als een lineaire 
verhoging van de medeverantwoordelijkheidsheffing. 
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Minister Van Aardenne is van mening dat, 
indien de interventies zouden worden gestopt, de 
prijzen vanzelf omlaag gaan. Daarom zou ook het 
interventie-instrument gebruikt moeten worden. 

^De minister-president stelt voor de conclusies 
van de coördinatiecommissie te aanvaarden met de vol
gende aantekeningen: 
1° De delegatie zal zich erop instellen dat de maat

regelen in de zuivelsector moeten leiden tot een 
beperking van de budgettaire last met 1 mld ECU 
overeenkomend met een derde van de door de Commissie 
beoogde besparingen. 

2° De delegatie kan instemmen met het Commissievoorstel 
inzake de superheffing waarop echter geen uitzonde
ringen kunnen worden aanvaard. 
Bij de discussie over de referentiebasis voor de 
superheffing (1981 plus 1% dan wel 1983 min x%) 
kan de delegatie handelen naar bevind van zaken. 

3° Als zich aftekent dat met de superheffing alleen 
de beoogde ombuiging van 1 mld ECU niet kan worden 
bereikt zal de delegatie met kracht pleiten voor 
een terughoudend prijsbeleid, in die zin dat in 
overschotsectoren in ieder geval geen prijsver
hogingen worden toegelaten. 

4° De delegatie behoeft niet uit te sluiten dat een 
deel van de beoogde ombuiging wordt bereikt via de 
medeverantwoordelijkheidsheffing. De zg. straf-
heffing blijft de delegatie afwijzen. 

De raad stemt hiermee in. 

Granen 

De raad aanvaardt de conclusies van de 
coördinatiecommissie. 

b. Handelspolitieke aspecten 

De minister-president stelt voor te komen 
tot een gemeenschappelijk bureau van de EEG en de VS 
dat een intelligente afzet van overschotten op de 
wereldmarkt gaat bevorderen en dat in ieder geyal 
moet voorkomen dat de EEG en de VS elkaar hierbij voor 
de voeten blijven lopen. 

De heer Rutten merkt op dat de gedachte van 
een marketing board om de afzet te bevorderen wel eens 
eerder ter sprake is geweest. Verder is er, afgezien 
van de meerjarige handelscontracten, nog weinig aan
dacht besteed aan de mogelijkheid van een actief 
afzetbeleid. 


