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Verslag van de bespreking met Commissaris Anriessen 
gehouden op vrijdag 20 januari 1984 in de Trêveszaal 
van het Kabinet van de Minister-President 
's-morgens van 09.00 tot 10.15 uur 

Aanwezig: commissaris Andriessen en de heer Trojan. 
Vice-minister-president Van Aardenne, de 
ministers Braks, Van den Broek, De Koning, 
Rietkerk, Ruding, Schoo, Smit-Kroes alsmede 
de staatssecretarissen Bolkestein en Van Eekelen. 

Voorts zijn aanwezig de heren Van Blanken-
steyn (SZ), Boele (EZ), Engering (Fi), Han-
rath (BZ), Posthumus Meyjes (BZ), Rutten (PV 
EEG), Van Ulden (OS) en De Zeeuw (LV). 

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

Vice-minister-president Van Aardenne heet 
de heer Andriessen welkom en stelt voor eerst de pro
cedurele problemen onder het Franse voorzitterschap 
te bespreken en vervolgens inhoudelijk in te gaan op 
de belangrijkste onderdelen van het post-Stuttgart-
pakket. 

Commissaris Andriessen stelt het op prijs vroeg 
in 1984 een gesprek met het Nederlandse Kabinet te 
kunnen voeren. Wat de verdere procedures betreft be
nadrukt de Commissie in haar reacties op de Europese 
Raad van Athene dat moet worden teruggekeerd naar de 
normale procedures van het verdrag. Dit betekent dat 
de verschillende onderdelen van het pakket moeten wor
den behandeld in de Raden waar zij thuishoren, dat 
de Commissie weer de rol vervult die haar toekomt en 
dat de Europese Raad zich beperkt tot de hoofdlijnen. 
Het Franse voorzitterschap was aanvankelijk van oor
deel dat de definitieve besluitvorming zou moeten 
plaatsvinden in de Europese Raad van juni, maar de 
Commissie heeft ervoor gepleit in de Europese Raad 
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van maart met name te besluiten over de structuur-
en prijsmaatregelen voor de landbouw. Spreker ver
wacht dat dan ook voldoende voortgang kan zijn ge
maakt met de begrotingsdiscipline, de financiële 
vraagstukken en het VK-probleem. Hij sluit niet uit 
dat de Commissie binnenkort komt met een synthese
document over de begrotingsdiscipline, dat ook de 
institutionele procedures in tact laat. Voorts zal 
de Commissie proberen, volgens de normale procedures, 
voor de verschillende Raden met concrete voorstellen 
te komen. 

Minister Van den Broek heeft in Stockholm 
van zijn Franse collega Cheysson ongeveer dezelfde in
formatie gekregen over de Franse benadering. Verder 
vertelde Cheysson dat na de procedurebespreking in 
de Algemene Raad van 2 3 januari een periode van drie 
weken voor bilaterale contacten werd voorzien, waar
bij ook de Commissie zal worden betrokken. De resul
taten daarvan zouden worden besproken in een soort 
Gymnich-overleg na de Algemene Raad van 20 februari. 
Spreker heeft minister Cheysson er op gewezen dat dan 
de voorbereidingstijd voor de Europese Raad van 19 
maart wel erg kort wordt. Cheysson noemde als punten 
voor deze Europese Raad zuivel, granen alsmede de bud
gettaire discipline; de rest van het pakket zou moe
ten worden doorgeschoven naar de Europese Raad van 
j uni. 

Staatssecretaris Van Eekelen heeft in een 
eerder gesprek met minister Dumas er op gewezen dat 
in de bilaterale contacten geen concessies te ver
wachten zijn. Minister Dumas wilde destijds geen dui
delijkheid verschaffen over de behandeling van de 
budgettaire discipline. Minister Cheysson heeft dit 
nu wel gedaan maar in een eerder stadium opgemerkt 
dit geen zaak voor de landbouwraad te vinden. Spreker 
vraagt welk document bij de verdere exercitie als 
uitgangspunt wordt genomen. Hij zou het laatste do
cument van de Speciale Raad daarvoor willen gebrui
ken, maar de Commissie zal wel aan haar eigen laatste 
document (Com.500) de voorkeur geven. 

Minister Van den Broek heeft begrepen dat 
minister Cheysson de begrotingsdiscipline snel wil 
afhandelen omdat dit voor de BRD een belangrijke voor
waarde is om geen uitzonderingspositie te blijven 
claimen, zodat het VK op dit punt geïsoleerd komt 
te staan. 

Minister Ruding merkt op dat de voorgenomen 
benadering om een paar belangrijke onderwerpen met 
voorrang te behandelen hem sterk aanspreekt. De land
bouwstructuur moet in ieder geval worden bezien omdat 
de uitgaven anders uit de hand lopen. Ook de begro
tingsdiscipline verdient de grootste urgentie; hij 
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kan zich voorstellen dat de ministers van Landbouw 
dit punt niet alleen kunnen oplossen. Het voorgenomen 
overleg a la Gymnich betekent dat alleen de ministers 
van Buitenlandse Zaken daaraan deelnemen. De vraag is 
hoe de andere bewindslieden en de Commissie daarbij 
kunnen worden betrokken. 

Minister Braks merkt op dat de door Frankrijk 
bepleitte terugkeer naar normale procedures ook moet 
gelden voor het optreden van de Commissie en de Sector 
Raden. Hij is het er mee eens dat de beslissingen ten 
aanzien van de landbouw naar voren worden gehaald, maar 
niet op basis van de onevenwichtige stand van zaken in 
Athene. Het hele landbouwpakket, zowel de aanpassingen 
van het GLB - voorbereid door de High Level Group - , 
als de prijsvoorstellen 1984/1985 - voorbereid in het 
CSA - dient op tafel te komen, in eerste instantie in 
de Landbouwraad van begin februari. Alleen dan is een 
evenwichtige benadering binnen de Landbouwraad mogelijk. 
De begrotingsdiscipline en het VK-probleem zullen in 
een ander kader behandeld moeten worden. 

De heer De Zeeuw voegt hier aan toe dat, als 
de verdere procedure verloopt zoals door minister Braks 
geschetst, de Landbouwraad van april definitieve beslui
ten zal kunnen nemen. 

Commissaris Andriessen is het er mee eens 
dat de terugkeer naar de normale procedures ook voor 
de Commissie geldt. Spreker antwoord staatssecretaris 
Van Eekelen dat de Commmissie inderdaad zou willen uit
gaan van Com.500. Over de landbouw zou zowel voor wat 
betreft de structuur als de prijzen in maart beslist 
moeten worden; anders dreigt een terugval op nationale 
bijdragen, waarover door sommige leden van het Europees 
parlement ook al gesproken wordt. Aan de procedure voor
stellen van minister Dumas moet, naar de indrukken van 
de Commissie, meer betekenis worden gehecht dan aan 
die van minister Cheysson omdat vooral Dumas, als ver
trouwensman van president Mitterand, de onderhandelingen 
zal voeren. Ook de Commissie heeft de bilaterale bena
dering ontraden en er op gewezen dat in het Franse sche
ma de voorbereidingstijd tussen de Algemene Raad van 20 
februari en de Europese Raad van 19 maart te kort is. 
De Commissie heeft in november 1983 een voorstel over 
de budgettaire discipline op tafel gelegd; ook de Ne
derlandse aantekeningen daarbij zijn door de Commissie 
verwerkbaar in een voorstel waarover beslissingen kun
nen worden genomen. 

Vice-minister-president Van Aardenne stelt 
voor thans de inhoudelijke aspecten te bespreken. 

Commissaris Andriessen stelt voorop dat de 
Commissie zich in het algemeen wenst te houden aan 
haar eigen voorstellen. Dat was voor de Commissie ook 
het uitgangspunt voor haar prijsvoorstellen die op 
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een enkel punt na niet afwijken van de lijn zoals in 
de structuurvoorstellen aangegeven. Zij is alleen 
niet consistent geweest ten aanzien van de mede-ver
antwoordelijkheidsheffing die niet met 1% wordt ver
hoogd, en ten aanzien van de vet-proteïne verhouding 
waardoor een betere afbraak van de Britse consumenten-
subsiedies mogelijk wordt. De Commissie blijft onver
kort op het standpunt staan dat de melkproductie niet 
in de hand kan worden gehouden zonder enig quota-sy
steem. Ten aanzien van de granen heeft de Commissie 
dezer dagen een ontwerp-mandaat geformuleerd voor de 
onderhandelingen met de VS over de graanvervangers. 
Spreker verwacht overigens niet dat daarmee met de 
VS overeenstemming kan worden bereikt. In het graan
beleid alszodanig zijn verder geen wezenlijke wijzi
gingen aangebracht. De weerstanden tegen de oliën- en 
vettenheffing in verschillende lidstaten, waaronder 
Nederland, zijn nog groot, evenals in de VS. Spreker 
vindt dit Commissie-voorstel zeker aanvaardbaar; het 
is niet discriminatoir en indien men hierin een pre
cedent zou zien voor verdere lastenverzwaring in de 
toekomst zijn er formules denkbaar om dit effect weg 
te nemen. Overigens is spreker van oordeel dat de be
sluitvorming in maart over het hele landbouwpakket 
moet gaan, inclusief de MCB 1s. 

Minister Van den Broek heeft bij gerucht 
vernomen dat de VS minder bezwaar maken tegen de 
oliën- en vetheffing dan werd vermoed. 

Staatssecretaris Van Eekelen vraagt of het 
voorstel van de Commissie inzake de invoer van graan-
substituten een stabilisatie inhoud of een beperking. 

Commissaris Andriessen antwoordt dat is 
voorgesteld de import te stabiliseren op het gemiddel
de van de laatste 3 jaar, ofte wel 3 min ton. Alleen 
cytruspulp is niet in dit voorstel begrepen. 

Minister Braks merkt op dat de onduidelijk
heid over wat er gaat gebeuren voor alle betrokkenen 
in de landbouw nog een van de grootste zorgen is. 
Spreker begrijpt dat de Commissie haar voorstel neer
gelegd in Com.500 handhaaft. Dat voorstel omvat on
der meer een garantiedrempel in de vorm van een super
heffing, maar deze dient efficiënt en niet eenzijdig 
te zijn.De vrees dat dit niet zal gebeuren is in Neder
land groter dan de weerstand tegen de heffing alszo
danig, zelfs op basis van 1983 - 5%. Sprekerfs grote 
zorg is dat de superheffing zal leiden tot nationale 
quota, waar vooral Frankrijk op aan stuurt. Hij pleit 
er voor de in Athene geïntroduceerde keuzemogelijkheid 
tussen de referentiebasis 1981 + 2% of 1983 - 5% voor 
elk bedrijf open te stellen. Hij heeft onverminderd 
grote bezwaren tegen de strafheffing - door de Commis
sie heffing op intensieve productie genoemd - omdat 
dit een straf is op doelmatigheid hetgeen indruist 
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tegen de beginselen van de Gemeenschap. Spreker doet 
verder een ernstig beroep op de Commissie te streven 
naar een evenwichtige en communautaire benadering van 
alle producten. Het heeft hem dan ook verbaasd dat 
de Commissie voor rundvlees, schapenvlees en suiker 
nog met positieve prijsvoorstellen is gekomen. Ten 
aanzien van de MCB 1s blijft spreker het Commissie
voorstel in Com.500 steunen. Als echter de BRD te
gemoet wordt gekomen met communautair gefinancierde 
aanvullende inkomenstoeslagen wil Nederland ook daar
voor in aanmerking komen. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat 
het invoerbeleid voor graansubstituten en de oliën-
en vettenheffing door Nederland altijd zijn gezien 
in relatie tot het totale graanbeleid, maar deze re
latie wordt steeds onduidelijker. 

Vice-minister-president Van Aardenne vraagt 
of de Commissie de oliën- en vettenheffing wil base
ren op artikel 43 of op artikel 201 EEG-verdrag, in 
welk geval goedkeuring van de nationale parlementen 
vereist is. Spreker vraagt voorts of het Frans-Duitse 
onderonsje in Athene ten aanzien van de MCB 1s nog in 
de verdere voorstellen wordt meegenomen. 

Commissaris Andriessen antwoordt minister 
Braks dat de Commissie ook bezorgd is over het Franse 
streven naar nationale quota's en het haar plicht 
acht om een evenwichtige uitvoering van de superhef
fing te verzekeren. Of daarbij een differentiatie 
per bedrijf mogelijk is kan spreker thans niet over
zien. De Commissie wenst aan de heffing op de inten
sieve productie vast te houden maar is zich bewust 
van de weerstanden daartegen; voor sommige Commis
sie-leden was dit echter een essentieel onderdeel 
van het pakket. Bij het beraad in de Commissie over 
de prijzen stonden twee stromingen tegenover elkaar: 
zij die alle prijzen wilden bevriezen met de moge
lijkheid van aanpassingen achteraf gelet op de uit
komst van de structuurvoorstellen en zij die een 
modulatie voorstonden. Deze laatsten hebben tenslot
te de overhand gekregen maar toen de modulatie was 
uitgewerkt bleek dat een aantal producten - met name 
melk en granen - toch op nul zullen uitkomen. De ver
wondering over een positieve uitkomst voor vlees is 
door meerderen geuit. De aanvullende inkomensteun 
bij de MCB-afbraak was in Com.500 reeds voorzien om 
de weerstanden in de BRD wat te doen afnemen. De 
Commissie heeft deze maatregel in dit stadium ove
rigens niet verder ingevuld en er trouwens ook^geen 
geld voor op de begroting die, nu net quitte uitkomt. 
In de begroting 1984/1985 wordt gerekend op de bij
dragen in de landbouwsector uit de zuivel, de oliën-
en vettenheffing en de MCB 1s. De inhoud van het 
Frans-Duitse onderonsje is niet duidelijk en ook 
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miljoen ton minder melkproductie 200 mecu oplevert. 
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keuze hadden tussen een stabilisatie van de import 
van maisjLuten of een heffing op oliën en vetten die 
10 jaar niet wordt verhoogd, zij ongetwijfeld voor 
dit laatste zouden kiezen. 

Vice-minister-president Van Aardenne be
grijpt dat de gedachte om de oliën en vettenheffing 
te baseren op artikel 43 EEG-verdrag nog leeft bin
nen de Commissie. 

Commissaris Andriessen merkt op dat een 
heffing op basis van artikel 201 EEG-verdrag, die 
door de nationale parlementen moet worden goedgekeurd, 
waarschijnlijk zo laat tot stand zal komen dat voor 
1984 een tussen-oplossing moet worden gevonden. Es
sentieel voor de Commissie is dat de heffing doorgaat; 
als deze niet op artikel 43 kan worden gebaseerd dan 
maar op basis van artikel 201, waarbij alleen voor 
1984 een oplossing op basis van artikel 43 zou moe
ten worden gevonden. 

De heer De Zeeuw merkt op dat gisteren in 
de High Level Group van vele zijden bezwaar is gemaakt 
tegen het niet bevriezen van alle prijzen en is aan
gedrongen op aanvullende Commissie-voorstellen om 
dit alsnog te bereiken. Er is voorts gewezen op de 
relatie tussen de prijs- en MCB-voorstellen. Van 
Franse zijde is geprobeerd om met de BRD de prijzen 
te verhogen zodat de MCB-afbraak geringer zou kunnen 
zijn. Maar de BRD wenste aan de prijsbevriezing een 
hogeie prioriteit te geven hetgeen in het kader van 
de MCB 1s nog veel geld kan gaan kosten. 

Staatssecretaris Van Eekelen vat de Neder
landse bezwaren tegen de oliën- en vettenheffing nog 
eens samen: 
(1) het is eigenlijk een verkapte vorm van 
verhoging van de eigen middelen; 
(2) de heffing heeft ernstige repercussies ten 
aanzien van Derde landen; 
(3) er gaat geen marktordenend effect van uit 
in de relatie boter-margarine. 
Spreker vraagt zich af waarom dan niet wordt voorge
steld de eigen middelen te verhogen via de normale 
weg. 

Commissaris Andriessen merkt op dat al 
jaren wordt gepleit voor een verhoging van de bud
gettaire grondslag. Het Frans-Duitse onderonsje 
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over de MCB 1s sloeg voor zover bekend alleen op de 
nieuwe MCB's; de besparingen die de Commissie voor 
de MCB's heeft ingeboekt werden daardoor dus niet 
geraakt. 

De heer Boele wijst erop dat de oliën- en 
vettenheffing weliswaar niet discriminatoir is maar 
geen betrekking heeft op boter. Griekenland en Italië 
wensen de heffing niet op olijfolie toegepast te zien 
waardoor deze wel discriminatoir zal worden. 

Commissaris Andriessen merkt op dat in dit 
laatste geval het hele voorstel wat de Commissie be
treft van tafel is. Binnen de Commissie was het een 
essentiële voorwaarde dat ook olijfolie onder de hef
fing zou vallen. 

Minister Braks heeft begrepen dat het Frans-
Duitse onderonsje weliswaar gericht was op de nieuwe 
MCB fs maar zou terugwerken op de oude. Voor alle dui
delijkheid wijst spreker er op dat Nederland de super
heffing ziet als een tijdelijke maatregel. Hij vraagt 
tenslotte de aandacht voor de obstructie van de Franse 
boeren tegen Nederlandse importen. De Franse regering 
treedt veel te slap daartegen op en verleent maar 
mondjesmaat escorte aan de Nederlandse vrachtwagens. 
Spreker doet een beroep op de Commissie om deze ob
structie mee te helpen bestrijden. 

Vice-minister-president Van Aardenne stelt 
de financiële vraagstukken aan de orde. 

Commissaris Andriessen merkt op dat de Com
missie zich op het uitgangspunt stelt dat de herstruc
turering van het landbouwbeleid en de richtlijn voor 
de budgettaire discipline conditio sine qua non zijn 
voor elke sanering van de financiën van de gemeenschap. 
Als deze twee voorwaarden vervuld zijn zal de Commissie 
na een iets langere termijn toch niet zonder uitbrei
ding van de geldmiddelen kunnen opereren. Daarbij wordt 
er uiteraard vanuit gegaan dat de landbouwuitgaven bin
nen de groeinorm blijven zodat niet alle nieuwe midde
len door de landbouw worden opgeslokt. De Commissie 
heeft in eerste aanleg voorgesteld de BTW-grondslag te 
verhogen tot 1,4%. Dit was een voorzichtig voorstel 
en daarom was daaraan een procedurevoorstel gekoppeld 
om te voorkomen dat voor elke tussenstap naar deze 1,4% 
goedkeuring van de nationale parlementen nodig zou zijn. 
Dit gecombineerde voorstel is door de lidstaten slecht 
ontvangen. Spreker is van oordeel dat, indien de lid
staten toch de zware ratificatieprocedure voor iedere 
verhoging blijven eisen door de Commissie wel een 
hogere BTW-grondslag van 1,8% moet worden voorgesteld. 
Het tweede belangrijke vraagstuk is de eventuele modu
latie van de BTW-afdracht. De Commissie acht een of 
andere vorm van modulatie nodig om het Britse probleem 
en, voor zover daaraan tegemoet wordt gekomen, ook 
het Duitse probleem oplosbaar te maken. Voor de Com-
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missie gaat het niet zo zeer om de aard van de modula
tie maar om het resultaat daarvan. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat 
de primaire modulatie het meest onaantrekkelijke punt 
vormt van alle Commissie-voorstellen en zeker niet 
door Nederland aanvaard zal worden. 

Minister Ruding acht de secundaire modulatie 
evenmin aanvaardbaar zij het minder ernstig dan de pri
maire. Nederland zal blijven dwarsliggen zolang de Com
missie aan deze modulatie blijft vasthouden. Over een 
uitbreiding van de eigen middelen valt pas te praten 
als de budgettaire discipline is hersteld. Het voorstel 
van minister Delors, dat formeel niet meer op tafel 
ligt, was inhoudelijk uitstekend en zou in combinatie 
met de Commissie-voorstellen terzake tot een bevredi
gende oplossing kunnen leiden. 

Vice-minister-president Van Aardenne vraagt 
hoe de voorstellen inzake de budgettaire discipline 
zich verhouden tot de Franse plannen om de budgettaire 
bevoegdheden van het Europees parlement aan te tasten. 

Commissaris Andriessen merkt op dat minister 
Cheysson onlangs in het Europees parlement gezegd heeft 
dat deze bevoegdheden niet zullen worden aangetast. 
De Commissie ziet kans om zonder de bevoegdheden van 
het parlement aan te tasten, in overleg met Raad en 
Parlement tot meerjarenramingen te komen. De Begrotings
commissie van het parlement staat daar open voor. Spre
ker wijst er voorts 'op dat in het voorstel van minister 
Delors ook de bevoegdheden van de Commissie in het ge
ding waren, zowel wat betreft initiatief als uitvoering. 
Als er geen budgettaire discipline komt is elke verho
ging van de BTW-grondslag voor de Commissie niet aan 
de orde. De keuze tussen een verhoging tot 1,4% of tot 
1,8% heeft alleen te maken met de te volgen procedures. 
De modulatie van de BTW-afdracht is hoofdzakelijk be
doeld om het Duitse probleem af te dekken. 

De heer Trojan wijst er op dat de BRD 3 eisen 
stelt: een gemoduleerde BTW-afdracht; geen deelname aan 
de Britse compensaties en een plafonnering van de eigen-
bijdragen . 

De Commissie heeft getracht aan de eerste eis tegemoet 
te komen om de twee andere te kunnen ecarteren. 

Minister Van den Broek merkt op dat het Duitse 
probleem slechts een afgeleide is van het Britse. Een 
benadering als door de heer Trojan geformuleerd erkent 
in feite dat de huidige verdeelsleutel onevenwichtig is. 
Essentieel voor de BRD is dat er uitzicht komt op een 
werkelijke beheersing van de begroting. 

De heer Tro jan merkt op dat de Raad twee jaar 
geleden de fout heeft gemaakt door een 50% reductie van 
de Duitse bijdrage aan de Britse compensatie te accep 
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teren. 
Minister Van den Broek vraagt met het oog op 

het proceduredebat in de Algemene Raad van 2 3 januari 
welke onderwerpen in het maart-pakket moeten worden op
genomen en welke kunnen worden uitgesteld tot juni. 

Commissaris Andriessen antwoordt dat het 
nieuwe beleid, met uitzondering van het Esprit-program
ma, kan wachten tot juni evenals de uitbreiding van de 
eigen middelen en de toetreding van Spanje en Portugal. 
De begrotingsdiscipline en de landbouwproblematie moet 
in maart afgehandeld worden. Het Britse probleem zou 
kunnen worden aangepakt door eerst te proberen het eens 
te worden over een bedrag en dat vervolgens om te slaan 
via de normale sleutel. Dan ontstaat een Duits probleem 
dat wellicht via een gesprek over plafonnering van de 
Duitse bijdrage oplosbaar is. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er op dat 
dan Frankrijk en Duitsland moeten meebetalen aan de 
Britse compensatie. De minister-president heeft spreker 
onlangs de volgende benadering als mogelijkheid voorge
legd: aan het VK wordt de in Britse ogen nog net aan
vaardbare compensatie aangeboden; vervolgens wordt 
aan het VK gevraagd er begrip voor te hebben dat de 
BRD niet meebetaalt en de Britse compensatie met het 
Duitse aandeel verlaagd. Het dan resterende bedrag 
wordt omgeslagen over de andere acht lidstaten volgens 
de normale sleutel. 

Vice-minister-president Van Aardenne merkt 
op dat dit neerkomt op het verdelen van 000 mecu over 
acht lander^ 
Spreker dankt Commissaris Andriessen voor zijn infor
maties en zijn bijdrage aan de discussie. 

De Secretaris, 

Aldus vastgesteld 
in de vergadering 
van 27 januari 1 9 8 4 , 

nister-President, 

24 januari 1984 
T y p e : mm 
Coli: Me 


