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Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 17 februari 1984 in de Trêveszaal 
van het Kabinet van de minister-president, 

fs morgens van 09.00 tot 10.30 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne ,f Brinkman, Van den Broek, De 
Koning, Ruding, Schoo, Winsemius, alsmede 
de staatssecrearissen Bolkestein en Van Eekeier.. 

Voorts zijn aanwezig de heren Van Blankenstein 
(SZW) , Boele (EZ) , Engering (Fi) , Van de Graaf 
(AZ), Posthumus Meyjes (BZ), Roberts (BZ), 
Rutten (PVEG), Van Ulden (OS) en De Zeeuw (LV). 

Secretaris : drs J.W. Holtslag, wnd. 
Adjunct-Secretaris: mr T.J.M. van Oorschot. 

1. Notulen van de vergadering van 27 januari 1984 
(nr.10798) 

Vastgesteld. 

2. Mededelingen 

Geen onderwerpen. 

3. Voorbereiding van het "Gymnich-overleg" op 
18 en 19 februari 1984 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 
14 februari 1984) 

middellen. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst op het on
langs gepresenteerde Commissie document inzake begrotings
discipline waarin de Londense norm, zij het in een bijlage, 
goed staat weergegeven. Het is vooral van groot belang dat 
in ieder geval deze Londense norm nu algemeen worden geac
cepteerd. Ten aanzien van de andere aspecten moet geprobeerd 
worden, wellicht ook nog in Benelux-verband, verder overeen
stemming te bereiken. 
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De minister-president stelt de volgende con
clusie voor: 
Minister Van den Broek zal zich oriënteren ten aanzien var. 
de mogelijkheden om op korte termijn vorderingen te ma 
met dit dossier. Hij zal daarbij blijk geven van het sterk 
gegroeide Nederlandse ongeduld. Aan de hand van zijn be
vindingen zal nader worden beslist welke eventuele Volgen
de stappen zullen worden ondernomen. 

De raad stemt hiermede in. 

Voorbereiding van de Algemene Raad op 20 en 2 1 februari 1934 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 14 februari 1934) 
a. Toetreding Spanje-.voorbereiding 19de Ministeriële onderhandelings-
zitting 

Staatssecretaris Van Eekelen licht toe dat tij
dens de vorige Algemene Raad in januari werd afgesproken 
de onderhandelingsmandaat voor de toetreding van Spanje 
af te ronden. De problemen spitsen zich nu toe op een on
derdeel van de landbouwverklaring die onderwerp van overleg 
zal zijn met Spaanse ministers direct na de aanstaande Al
gemene Raad. Het gaat in concreto om de aanvaardbaarheid 
van de voorgestelde overgangsregelingen in de groente- en 
fruitsector. Nederland heeft zich in het algemeen steeds 
verzet tegen étappe^gewijs toetredingen uit vrees voor 
uitbreiding van deze methode tot de zuivelsector. Nu gaat 
het er om of ook voor ons een systeem van surveillance 
in de groente- en fruitsector aanvaardbaar zou kunnen zijn. 
Dit systeem komt er op neer dat indien daartoe aanleiding 
zou bestaan kwantitatieve beperkingen worden aangebracht. 
In de Coördinatie Commissie waren alle departementen het 
er over eens dat Nederland altijd op goede gronden bezwaar 
had gehad tegen dergelijke kwantitatieve instrumenten. Het 
is niet geheel duidelijk of Nederland als enige lidstaat 
dergelijke vergaande bezwaren tegen dit onderdeel van de 
landbouwverklaring zal hebben. Daarom moet ook de vraag 
worden beantwoord of ons land uiteindelijk wel een land
bouwverklaring zou willen tegenhouden. Bij het ministerie 
van Landbouw bestaat de indruk dat er een aantal lidstaten 
is dat de bezwaren van Nederland deelt . Spreker stelt 
voor dat Nederland wel bezwaar maakt tegen de surveillance 
regeling maar als blijkt dat ons land in een geïsoleerde 
positie komt en de blokkerende factor zou dreigen te wor
den voor de voortgang van de besprekingen met Spanje als
nog ,zij het node ,accoord gaat met het voorliggende voor
stel. 

Minister Braks tilt erg zwaar aan het principe 
van vrij handelsverkeer en aan het wegwerken van alle 
kwantitatieve restricties. Dit is destijds fel bevochten 
ook bij de toetredingsonderhandelingen met het Verenigd 
Koninkrijk en Griekenland. Het valt niet uit te sluiten 
dat indien hier accoord wordt gegaan Spanje in een later 
stadium met dergelijke verzoeken in andere sectoren komt 
die ons meer in het bijzonder raken. De voorstellen met^ 
betrekking tot de groente- en fruitsector die nu ter tafel 
liggen zijn te verklaren uit de spanning die de zuide
lijke lidstaten ondervinden met betrekking tot het handels
verkeer in groente en fruit met Spanje. Er is echter een 
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toenemende tendens z fn toevlucht te zoeken tot kwantita
tieve beperkingen zoals bijvoorbeeld in de sector varkensvlees is 
gebleken. De heer De Zeeuw heeft de positie van een aantal 
andere lidstaten afgetast en hem is gebleken dat onze 
principiële bezwaren worden gedeeld. Spreker acht daarom 
ook het gevaar niet groot dat Nederland nu juist dit dos
sier zou blokkeren. Overigens heeft Frankrijk het hele 
dossier van de Spaanse toetreding 2 jaar geblokkeerd. 
Bovendien kan een veel vlakkere landbouwverklaring worden 
afgelegd zoals het ook voor de andere producten ge
beurt. Daaraan kan eventueel worden toegevoegd dat de ge
meenschappen verder studeren over de oplossing van de pro
blemen in de groente- en fruitsector. Tenslotte is spreker 
verbaasd dat in het Comité van Permanente Vertegenwoordi
gers blijk gegeven is van geconditioneerde instemming met 
het nu voorgestelde surveillance systeem. 

Minister Van Aardenne neemt een tweeslachtig 
standpunt in. Enerzijds heeft minister Braks principieel 
gelijk, maar anderzijds lijkt een andere oplossing gezien 
de Franse opstelling niet meer binnen bereik. Nederland 
kan niet voor zijn rekening nemen de toetreding te ver
tragen of tegen te houden. 

Minister Van den Broek vraagt of minister Braks 
kan instemmen met de voorwaarden waar zo'n surveillance
systeem aan zou moeten voldoen zoals deze staan vermeld 
in de laatste alinea op pagina 7 van de conclusies van de 
Coördinatie Comissie. 

Minister Braks reageert dat hij pas zo ver zou 
zijn indien de onvermijdelijkheid van een surveillance
systeem uitdrukkelijk zou vaststaan. 

De heer Rutten wijst er op dat het hier geen 
nieuw element van het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
betreft maar een deel van de overgangsregeling die de 
toetreding van Spanje tot de gemeenschap mogelijk moet 
maken. Er is altijd van uitgegaan dat het probleem in de 
groente- en fruitsector een sui generis karakter heeft. 
Dit rechtvaardigt de thans voorgestelde aanpak. Voorts be
treft het hier ook geen automatisch systeem. Het surveil
lance-systeem is meer een alarmbel waardoor een beheers
comitéprocedure in werking wordt gezet. Dit betekent dat 
de lidstaten ook een stem hebben terzake van eventueel 
te nemen maatregelen. Spreker verwacht dat Nederland uit
eindelijk toch zal moeten buigen op dit punt en adviseert 
daarom nu niet te opponeren tegen de voorgestelde tekst 
van de landbouwverklaring. Dat kost ons dan zeer veel good
will terwijl practisch vaststaat dat wij het hoofd in de 
schoot zullen moeten leggen. 

De heer De Zeeuw wijst er op dat voor het nu 
voorgestelde stelsel geen precedent bestaat. De enige 
uitzondering die spreker daarop kent zijn enige oude 
regelingen in Frankrijk die dateren van voor de tot stand-
koming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Kern 
van de zaak is Franse angst voor concurrentie in de groente
en fruitsector, die zoals bekend vooral in het zuiden van 
Frankrijk zeer levendig is. Deze angst is gebaseerd op de 
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Zeer Geheim - 10 - REZ 17 februari 1934 

omstandigheid dat de concurrentie-positie van de Frar.se 
boeren nog moeilijker wordt dan zij thans al is doordat 
bijvoorbeeld landen als Marokko hun producten door middel 
van een preferentieel stelsel op de Europese markt kunnen 
afzetten zonder kwantitatieve beperkingen. Men wil de 
schade beperken door nu voor Spanje in de overgangsperiode 
de mogelijkheid van kwantitatieve beperkingen te openen. 
Nu er in het algemeen een tendens naar kwantitatieve re
stricties is,is dit een gevaarlijke ontwikkeling. In de 
voorgestelde landbouwverklaring zijn de passages over 
wijn en olijfolie bepaald niet specifiek. Een vlakkere 
verklaring op het gebied van de groente en fruit acht 
spreker goed denkbaar. Hem was gebleken dat men zien m 
Londen en Bonn onvoldoende de strekking van de voorgelegde 
verklaring had gerealiseerd. Enige uitstel acht hij mede 
daarom verantwoord. Nederland staat niet geïsoleerd. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er nog op 
dat de Europese Commissie aanvankelijk een rigide stel
sel van surveillance had voorgesteld. Door de Nederlanse 
vertegenwoordiger is in de betreffende groep een voor
keur uitgesproken voor de thans voorgestelde meer hybride 
vorm waarin ook geen automatisme is opgenomen. 

Minister De Koning sluit zich aan bij het betoog 
van minister Braks en de heer De Zeeuw. In de gemeenschappen 
bestaat nu een praktijk van 20 jaar ervaringen met het feno
meen van marktverstoringen van buitenaf. Men heeft het al
tijd kunnen oplossen door te werken met prijsaanpassingen en 
tijdelijke afnemende compenserende heffingen. 

De minister-president meent dat Nederland ten 
opzichte van Spanje niet op zich kan nemen de landbouw-
onderhandelingen thans te blokkeren. Kern van de zaak lijkt 
hem het Spaanse belang bij een gegarandeerde uitbreiding 
van de Spaanse uitvoer van groente en fruit naar de Euro
pese markt. In de conclusies van de Coördinatie Commissie 
wordt al geïndiceerd dat de regeling aan een drietal cri
teria zou moeten voldoen. Het stelsel mag geen automatisme 
bevatten, het moet beperkt blijven tot de overgangsperiode 
en moet de verzekering bieden van de verruiming van de 
Spaanse exportmogelijkheden. Op zich zelf heeft spreker 
er begrip voor dat een quota-systeem niet de voorkeur 
verdient om met name dit laatste probleem te regelen. 
Is het denkbaar dat in de voor te stellen regeling con
creet wordt opgenomen op welke wijze de garantie voor de 
uitbreiding van de Spaanse export zou zijn te geven. 

Staatssecretaris Van Eekelen antwoordt dat in 
de voorgestelde systematiek al is voorzien in de afnemende 
mogelijkheden om kwantitatieve beperkingen aan te brengen. 

De minister-president vraagt vervolgens of het 
mogelijk is alsnog het prijsinstrument in de surveillance
regeling op te doen nemen. Hij denkt aan de mogelijkheid 
eventuele problemen prioritair met het prijsinstrument 
aan te pakken en indien dat ontoereikend zou zijn kwanti
tatieve maatregelen te overwegen. 

Staatssecretaris Van Eekelen meent dat de variant 
die nu in de tekst is opgenomen op zich zelf nog open staat 
voor wijzigingen. Hij acht dit alleen goed mogelijk als in
derdaad bij de Bondsrepubliek en het Verenigd Koninkrijk 
nog bezwaar tegen het voorgestelde systeem zouden blijken 
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te bestaan. 
Minister Braks licht nader toe dat het gaat om 

de vaststelling van een EEG-standpunt over het onderhande
lingsmandaat waar Spanje op zich zelf niet om heeft ge
vraagd. Zelfs de varianten voorgesteld door de minister
president acht spreker nog te zeer bedreigend. Die laten 
introductie van kwantitatieve maatregelen open. 
Nederland moet zich realiseren dat instemming met deze 
mogelijkheid als zodanig al bedreigend is. De Fransen 
vroegen al kwantitatieve restricties in de sector varkens
vlees, eventueel zelfs buiten het verdrag om. Spreker acht 
de risico's bepaald te groot. Inderdaad is het voorgestelde 
surveillance-mechanisme beperkt tot de overgangsperiode, 
maar de overgangsperiode is in dit geval wel buitengewoon 
lang. Voor het integreren van de Spaanse landbouw in de 
gemeenschappelijke landbouw van de Europese gemeenschap 
betstaat ook bij het achterwege laten van het kwantitatieve 
instrument alle ruimte. Spreker concludeert dat zeker nu 
nog niet van Nederlandse kant moet worden ingestemd met 
de voorgestelde tekst van de landbouwverklaring op dit punt. 

Minister De Koning meent dat de door de minister
president voorgestelde formule niet zal werken. Vanuit 
Perpignan zal onmiddellijk worden geroepen dat een prijs-
bescherming ontoereikend zal zijn en dat kwantitatieve 
maatregelen gewenst zijn. Spreker vreest dat het kwanti
tatieve instrument nooit meer zal kunnen worden verwijderd. 

De minister-president brengt daartegen in dat 
uiteindelijk de angst voor een druk op de prijzen in neer-
waardse richting vanwege importen achtergrond vormt van de 
onrust. Indien dus kan worden bereikt dat op het punt van 
de ontwikkeling van de prijzen de belanghebbenden gerust 
kunnen worden gesteld,lijkt dat spreker een essentiële 
factor. 

De heer De Zeeuw wijst er op dat het hier gaat 
om specifieke producten met sterk wisselende marktomstan
digheden . 

Minister Braks herinnert er aan dat er voor deze 
producten ook geen garantieprijs bestaat.Het invoeren van 
een referentieprijs waarvan compenserende heffingen kunnen 
worden afgeleid stopt op zich zelf een eventuele prijsval 
niet. Maar dat is ook nooit de bedoeling geweest. 

De heer De Zeeuw vult aan dat zodra Spanje is 
toegetreden tot de gemeenschap de Spaanse producten niet 
langer kunnen worden aangemerkt als import vanuit derde 
landen. De interne markt wordt dan als het ware overspoeld 
met eigen producten vanuit de gemeenschap. Dat verklaart 
de wens naar kwantitatieve restricties. Naar hun aard kun
nen kwantitatieve restricties ook nog in het negende jaar 
van de overgangsperiode worden geïntroduceerd. Het wordt 
dan buitengewoon moeilijk om ze kort daarna echt af te 
schaffen. 

Minister Braks herinnert er aan dat Nederland 
een soortgelijk probleem heeft gehad bij de Deense toe
treding toen ons land moest opboksen tegen concurrentie 
van Deens varkensvlees. Hij meent dat ook in het nu aan 
de orde zijnde geval via prijsinstrument effectief zou 
kunnen worden gewerkt. 
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De minister-president reageert dat in dat ge
val in het beheerscomité zou kunnen worden afgesproken 
dat een referentieprijs wordt gehanteerd. 

De heer Posthumus Meyjes wijst er op dar Spanje 
niet veel problemen heeft met de voorgestelde regeling." 
De vergelijking met bescherming tegen import uit derde 
landen gaat zijns inziens niet op voor de groente- er. 
fruitsector. Er is hier altijd gesproken van een situatie 
sui generis omdat de Spaanse exporteurs een regeling door 
middel van referentieprijzen zullen kunnen omzeilen. Daar
om vragen de Fransen enige extra zekerheid. Er bestaat aan 
Franse kant geen bezwaar tegen de nu voorgestelde surveil
lance-methode, maar spreker meent dat het een politieke 
imperatief is aan Franse kant om te kunnen meewerken aan 
voortgang met de landbouwonderhandelingen tussen de ge
meenschap en Spanje. 

Minister Van Aardenne meent gelet op de discussie 
tot dusverre, dat van Nederlandse kant het principiële pun-
in de raad uiteen zou moeten worden gezet. Indien daarvoor 
geen steun zou blijken, zou Nederland zijn verzet dienen 
op te geven. 

Minister Braks wijst er op dat Spanje geen be
zwaar zal uiten tegen de voorgestelde regeling, omdar 
die zou kunnen worden omzeild. Hij wijst er echter op dat 
de Spaanse markt bijvoorbeeld voor Nederlandse exporteurs 
van zuivelproducten en vlees een belangrijke markt vertegen 
woordigt. Op dit terrein zou Spanje dus met een beroep op 
reciprociteit eveneens kwantitatieve restricties kunnen 
gaan bepleiten. Ook daarom acht hij het nog veel te vroeg, 
anders dan minister Van Aardenne, om door de wind te gaan. 
Er kan best aan worden gestuurd om een paar maanden uitstel 
In de nu voorliggende verklaring zou terzake van de groer.-^ 
en fruit dezelfde formulering kunnen worden gekozen als 
voor wijn en olijfolie. 

De heer Rutten merkt op dat de landbouwverklarir.g 
een voorstel van de Europese Commissie is. Frankrijk is 
daar eigenlijk tegen vanwege het ontbreken van enig auto
matisme in de surveillance-regeling. De andere lidstaten 
gingen in het algemeen accoord op voorwaarde dat het sur
veillance-mechanisme in het toetredingsverdrag zou worden 
opgenomen zodat daarmede de garantie is verkregen dat dit 
instrument na ommekomst van de overgangsperiode weer ver
dwijnt . 

Minister Van den Broek meent dat de positie van 
de andere lidstaten nog onvoldoende duidelijk is. Eventu
ele aarzelingen van andere lidstaten zouden kunnen worden 
gebruikt als hevel om de voorwaarden zoals opgenomen in 
de conclusies van de Coördinatie Commissie verder binnen 
te halen. Nederland kan niet het odium op zich nemen het tijd
schema voor de toetreding van Spanje tot de gemeenschap 
te hebben gefrusteerd. Spreker vindt wel een inspanning 
op z'n plaats terwille van scherpe voorwaarden aan het 
surveillance-systeem. Een uitstel van maanden acht hij on
denkbaar . 



Minister Braks meent dat tenminste enige 
weken uitstel verantwoord is. 

Minister Van den Broek reageert dat maandag 
overeenstemming zal moeten zijn bereikt en dat de voorbe-
reidingen voor de ministeriële ontmoeting met Spanje ge
woon doorgaan. Hij stelt voor dat de heer De Zeeuw bij zijn 
collegae nagaat in hoeverre werkelijk van andere lidstaten* 
verwacht kan worden dat zij de Nederlandse desiderata zul
len ondersteunen en in hoeverre zij daarbij worden geleid 
door de angst voor verlangens aan Spaanse kant met betrek
king tot andere sectoren. 

De minister-president meent dat indien zou blij
ken dat het stellen van nadere voorwaarden in aanvulling 
op het voorstel van de Europese Commissie haalbaar is/in
derdaad geprobeerd wordt met name het prijsinstrument,de zo
genaamde klassieke aanpak, alsnog in de voorstellen te doen 
opnemen. Hij meent dat indien de zaak zo scherp kan worden 
gespeeld,het niet gemotiveerd is voortgang van de onderhan
delingen met Spanje te frustreren. Nederland kan niet op tie 
standpunt gaan staan dat Frankrijk in dit dossier geen en
kele voorwaarde zou mogen stellen. Tenslotte vraagt spreker 
zich af of het niet te vermijden zou zijn geweest dat de 
REZ 72-uur voor een dergelijke belangrijke ontwikkeling 
terzake voor het eerst discussieert. 

Minister Braks stelt voor gelet op de discussie, 
de wens van Landbouw met betrekking tot de verwerkte groen
te en fruit voorlopig op de achtergrond te laten. 

De heer Van de Graaf vraagt of het voorstel voor 
Landbouw aanvaardbaarder zou worden indien zou kunnen 
worden bereikt dat eventuele kwantitatieve restricties 
terzake van Spaanse export van groente en fruit in ieder 
volgend jaar van de overgangsperiode gedurende een kortere 
periode per jaar zouden worden toegelaten. 

Minister Braks sluit dat niet geheel uit. 
De minister-president stelt voor dat de heer 

De Zeeuw deze suggestie eventueel meeneemt in zijn tele
fonische sonderingen met betrekking tot de standpunten 
van andere lidstaten. Hij stelt als conclusie voor de 
conclusie van de Coördinatie Commissie te aanvaarden met 
de volgende aantekeningen: 
1. Minister Braks zal in de ministerraad een nader 
inzicht geven over de standpunten die andere lidstaten naar 
verwachting zullen innemen over de mogelijke toepassing 
van kwantitatieve beperkingen in de groente- en fruitsec
tor gedurende de overgangsperiode bij de Spaanse toetreding 
Mede aan de hand daarvan zal minister Van den Broek tijdens 
het zogenaamde Gymnich-overleg nagaan in hoeverre een aan
vullend kwantitatief mechanisme kan worden voorkomen, dan 
wel in hoeverre met een regeling van het instrument van 
prijsaanpassingsmechanismen met afnemende compensatoire 
heffingen kan worden volstaan, danwel - ingeval enig kwan
titatief mechanisme onvermijdelijk blijkt - hoe^de i n ^ d e 

conclusies opgenomen voorwaarden aan enig kwantitatief in 
strument het best kunnen worden bereikt. 
2. Gelet op 1, zal vooralsnog toevoeging van ver
werkte groenten en fruit achterwege blijven. 


