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Ex. no 

No. 10798 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 27 januari 1984 in de Trêveszaal 
van het kabinet van de minister-president, 

's morgens van 08.30 tot 10.0 0 uur 

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

Voorts zijn aanwezig de heren Van Blanken
stein (SZW), Bergman (LV), Engering (Fi), 
Van de Graaf (AZ), De Grooth (EZ), Hanrath 
(BZ), Posthumus Meyjes (BZ), Rutten (PV EG), 
Van Ulden (OS) en De Zeeuw (LV). 

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

(no.10752) 

Vastgesteld. 

l.b. Notulen van de verqaderinq van 25 november 1983 
(no.10759) 

Vastgesteld. 

l.c. Notulen van de vergadering van 2 december 1983 
(no.10761) 

Vastgesteld. 

1.d. Verslag van de bespreking met Commissaris Andriessen 
op 20 januari 1984 
(no.10773) 

Vastgesteld, met inbegrip van de wijzigingen 
© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 4217
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S03459
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Aanpassing van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(notitie van Landbouw en Visserij d.d. 19 januari 1984 
en conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 25 
januari 1984) 

De minister-president stelde de eerste vraag 
van de Coördinatie Commissie over de nationale quota 
voor de zuivelproductie aan de orde. 

De heer De Zeeuw heeft ernstig bezwaar tegen 
het introduceren van nationale quota. Denemarken streeft 
er naar de nationale quota te verdelen over de melkfa
brieken. Frankrijk wil volledig vrij zijn in de verdeling 
van het nationale quotum. Dit zal er toe leiden dat de 
individuele bedrijven in de gemeenschap verschillend wor
den behandeld naar gelang de nationale inzichten. Spreker 
is van oordeel dat het "gelijke monniken gelijke kappen" 
per bedrijf moet worden toegepast. Wel zou elke lidstaat 
bij de uitvoering van de regeling de mogelijkheid kunnen 
krijgen om bijvoorbeeld 5% nationaal te herverdelen. 
Ook de Commissie denkt aan deze mogelijkheid. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat 
Frankrijk vasthoudt aan nationale quota omdat "men niet 
achter elke boer een gendarme kan plaatsen" en de melk
fabrieken niet met de verantwoordelijkheid voor de ver
deling mogen worden belast. 

De heer De Zeeuw acht dit een schijnargument; 
de fabrieken registreren slechts en dragen zelf geen 
verantwoordelijkheid . Met emoties van de producenten 
heeft ieder land te maken. Het gaat erom niet de produc
tie maar de meerproductie af te straffen. 

Minister Van den Broek vraagt zich af of het 
voor ons werkelijk van belang is dat de superheffing 
in elk land op dezelfde wijze wordt uitgevoerd. 

De minsiter-president merkt op dat er voor 
de landen die een minder stringente toepassing van de 
heffing wensen toch geen middelen zijn om de meerpro
ductie te betalen. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er op dat 
het ministerie van Landbouw overweegt de keuze van het 
referentieniveau - 1981 + 2% of 1983 - 5% - per bedrijf 
te laten maken. 

De heer De Zeeuw wijst er op dat 95% van de 
melkproductie wordt geadministreerd per producent. De 
Commissie en de landen die een superheffing voorstaan 
zijn van mening dat de superheffing niet zal werken 
als deze niet wordt toegepast per bedrijf. Frankrijk 
wil van de superheffing gebruik maken om ook te komen 
tot een herverdeling van de interne productie. 

Minister Van Aardenne wijst er op dat men 
met de superheffing twee doelen nastreeft: enerzijds 
de zuivelproductie beperken en anderzijds het gemeen
schappelijk landbouwbeleid in stand houden. Beide doel
stellingen komen op de tocht te staan als nationaal 
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allerlei verdeelsleutels mogen worden toegepast. Dan 
is immers het gevaar groot dat er nationaal beleid 
boven op gezet wordt hetgeen het einde zou kunnen be
tekenen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

De heer Van de Graaf wijst er op dat het 
openlaten van de keuze van het referentieniveau per 
land al een verhogend effect heeft op de melkproductie 
van 1 miljoen ton. Als men deze keuze ook per bedrijf 
zou openstellen zal dit ongetwijfeld een verder ver
hogend effect hebben op de totale productie. 

De heer De Zeeuw bevestigt dat een keuze van 
het referentieniveau per bedrijf dit effect kan hebben. 

De minister-president zou voor wat het volume 
betreft wel met nationale quota kunnen instemmen. De 
uitvoering van de superheffing zal per bedrijf dienen te 
geschieden. Spreker stelt na een korte verdere discussie 
als conclusie voor dat de nationale keuze voor de refe
rentie basis van de superheffing tussen 1981 + 2% of 
1983 - 5% in beginsel dient door te werken naar elke 
producent. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 

De minister-president stelt vervolgens de 
vraag over de oliën- en vettenheffing aan de orde. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er op 
dat bij het wegvallen van deze heffing een gat van 
600 MECU in de begroting ontstaat, dat dan op een 
andere manier moet worden opgevuld. 

De minister-president merkt op dat deze 
heffing wordt beschouwd als een verkapte vorm van 
verhoging van de eigen middelen. Spreker vraagt waarom 
dat een bezwaar is. Hij vraagt voorts hoe het thans 
staat met de voorgenomen stabilisatie van de import 
van maisgluten,op het huidige of op een lager niveau. 

Minister Van Aardenne antwoordt dat de Com
missie voor wat betreft de juridische basis voor de 
oliën- en vettenheffing nog steeds, zij het in mindere 
mate, denk aan artikel 4 3 EEG-verdrag. Zou de heffing 
op artikel 201 gebaseerd worden, dan levert zij in 
1984 niets op. Als de heffing dan toch pas in 1986 
wat kan opleveren dient nu naar andere oplossingen 
te worden uitgezien. Ten aanzien van de Verenigde Sta
ten dienen wij er mee rekening te houden dat 1984 een 
verkiezingsjaar is en dat de Verenigde Staten op vele 
punten al protectionisme is te verwijten. Dan doet zich 
de vraag voor of de gemeenschap de Verenigde Staten 
daarop moet aanvallen of dat zij zelf protectionistische 
maatregelen moet gaan treffen. Spreker heeft een uit
gesproken voorkeur voor het eerste. 

Minister Ruding wijst de minister-president 
er op dat Nederland via de oliën- en vettenheffing^in 
feite meer moet bijdragen dan bij een overeenkomstige 
verhoging van de eigen middelen via de normale bijdrage 
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sleutel het geval zou zijn. 
De minister-president wil deze vergelijking 

gaarne eens op papier uitgewerkt zien. 
De heer Rutten attendeert er op dat het argu

ment van minister Ruding in Brussel niet is te gebruiken. 
De oliën- en vettenheffing wordt gezien als een eigen 
middel van de gemeenschap, dat men niet nationaal mag 
vertalen. Anders zou Nederland zich in feite conformeren 
aan de gebruikelijke oncommunautaire benadering van het 
VK. 

Minister Ruding is niet voornemens dit soort 
argumenten naar buiten te hanteren. 

Minister Van Aardenne vindt dit wel een reden 
te meer om dan aan een verhoging van de BTW-grondslag 
de voorkeur te geven. 

Minister De Koning ziet aan de oliën- en vetten-
heffing een economisch en een theologisch aspect. Wij 
zouden ons zo lang mogelijk moeten verweren tegen deze 
heffing en ons pas moeten laten "hangen aan de laatste 
boom" als sluitstuk van een totaal pakket. 

De minister-president stelt als conclusie 
voor dat Nederland zich, onverlet een eventueel totaal 
compromis, zal blijven verzetten tegen de heffing op 
oliën en vetten. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 

De minister-president stelt vervolgens de 
vraag van de Coördinatie Commissie inzake de graanver-
vangers aan de orde. 

De heer Posthumus Meyjes is van oordeel dat 
het belangrijkste aspect voor ons is dat de stabilisatie 
van de invoer van graanvervangers onderdeel blijft vormen 
van een pakket van maatregelen gericht op verlaging van 
de graanprijzen naar het Amerikaanse niveau. Nu dreigt 
de import van graanvervangers uit dit pakket gelicht te 
worden zonder dat er zekerheid is over een verlaging van 
de graanprijzen. Spreker stelt voor aan deze koppeling 
vast te houden. 

De heer De Zeeuw merkt op dat in het nadere 
voorstel van de Commissie nu ook andere producten zijn 
opgenomen die vrij van heffing binnenkomen. Daarom is 
het van belang hier voorzichtig te opereren, ons cri-
tisch te blijven opstellen tegenover het Commissie-voor
stel en in iedergeval alleen een stabilisatie op het 
niveau van 19 8 3 te aanvaarden. 

De heer Rutten merkt op dat de Commissie bij 
de stabilisatie van importen steeds werkt met gemiddel
den over enkele jaren. De invoer van maisgluten was in 
1983 exceptioneel hoog en steeg met 24%. Spreker acht 
het daarom te vroeg ons op een stabilisatie van het 
niveau 1983 vast te leggen. 

De heer De Grooth wijst er op dat bij de on
derhandelingen in het kader van de GATT de compensatie 
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eis naar voren zal komen. Spreker is daarom geneigd 
de lijn van de heer De Zeeuw te volgen. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat 
als het lukt de melkproductie af te remmen de invoer 
van voedergranen vanzelf zal teruglopen. Het probleem 
zal zich op den duur van zelf oplossen. 

De heer De Grooth vreest dat dit effect pas 
zal worden bereikt als de onderhandelingen in het GATT 
zijn afgesloten. 

De minister-president stelt na een korte 
verdere discussie de volgende conclusie voor: het Ne
derlandse standpunt ten aanzien van het Commissie-voor
stel inzake de graanvervangers blijft dat ook een be
sluit tot het aanvangen van de GATT-procedures onder
deel uit moet maken van het totale granenbeleid. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 

Minister Ruding vraagt hoe het ministerie 
van Financiën bij de verdere procedures betrokken zal 
worden, met name bij de afhandeling van de financiële 
dossiers. 

Minister Van den Broek antwoordt dat het 
Franse voorzitterschap de uiteindelijke voorbereiding 
van alle dossiers voor de Europese Raad wil laten lo
pen via de Algemene Raad. Tussentijds vindt er overleg 
plaats in de vakraden, met name in de landbouwraad en 
de interne marktraad, maar eventueel ook nog in de trans-
portraad. Dit laatste is wat ons betreft niet meer nodig 
omdat de ontwerp-conclusies over het vervoersbeleid al 
gereed zijn. Ten aanzien van de budgettaire discipline 
staan wij nog steeds op het standpunt dat het Comité 
van PV fs zich hiermee moet belasten. 

Minister Ruding merkt op dat op 6 februari 
een Ecofin-Raad plaats vindt. Het is niet bekend of 
minister Delors dan punten uit het post-Athene pakket 
tersprake wil brengen. 

Staatssecretaris Van Eekelen vermoedt dat dit 
alleen en marge van de Ecofin-Raad zal gebeuren. 

5. Voorbereiding van de visserijraad van 30 januari 1984 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 25 januari 
1984) 

De raad aanvaardt de conclusies van de Coör
dinatie Commissie. 

De secretaris, 
Aldus vastgesteld 
in de vergadering 


