
Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN Ex. nr . 

Nr :11323. 

Notulen van de vergadering gehouden op 
maandag 25 maart 1985 in de Trêveszaal van het 

Kabinet van de minister-president 
• s morgens van 9.00 tot 10.00 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
van Aardenne, Brinkman, Van den Broek, 
De Koning, Schoo, alsmede de staatssecre 
tarissen Bolkestein en Van Eekelen. 

Voorts zijn aanwezig de heren Van Blanke-
stein (SoZa), Engering (EZ), Van de Graaf 
(AZ), Korteweg (Fi), Posthumus Meijjes 
(BuZa), Roberts (BuZa), Rutten (PV EG), Van 
Ulden (OS), De Zeeuw (LaVi). 

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

1 . Notulen van de vergadering van 30 november 1984 
(nr.11161) 

De notulen worden vastgesteld. 

2 . Mededelingen 

Geen opmerkingen. 
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Voorbereiding van de Landbouw Raad d.d. 25, 26 en 27 
maart 1985 "~~ "~ 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 20 maart 
1985, punt 1) 

De heer De Zeeuw merkt op dat, wanneer in de 
aanstaande Landbouwraad geen besluitvorming mogelijk is 
over het prijzenpakket, op 1, 2, 3 en 4 april een mara
thonvergadering van de Landbouwraad is voorzien. Neder
land is voorstander om tijdens de komende Landbouwraad, 
tot besluitvorming over te gaan omdat anders de Europe
se Raad zich wellicht over de problematiek zal moeten 
buigen. 

De minister-president wijst op het overleg 
dat heeft plaatsgevonden met Commissaris Andriessen op 
22 maart jl. waarbij de situatie is geanalyseerd. Daar
bij is naar voren gekomen dat het het best zou zijn als 
de Landbouwraad het prijzenpakket nu zou kunnen afron
den. Indien echter een situatie ontstaat met verscherp
te tegenstellingen, met name met de Bondsrepubliek, zou 
moeten worden getracht het prijzenpakket over de Euro
pese Raad heen te tillen. De Europese Raad zou hooguit 
een oproep kunnen doen aan de ministers van Landbouw om 
tot een oplossing te komen danwel afspreken dat, ten 
aanzien van het prijzenpakket meerderheidsbeslissingen 
gerespecteerd worden. Het is echter zeer de vraag of 
dit laatste haalbaar is. Het Italiaanse voorzitterschap 
en ook Commissaris Andriessen zijn niet van plan de 
zaak tijdens de komende landbouwraad op de spits te 
drijven. 

De heer Korteweg heeft vernomen dat de BRD 
steun vraagt voor haar voorstellen om het melkquotum 
nog niet te verlagen en de medeverantwoordelijkheids
heffing op 3% te handhaven. Spreker bepleit niet hier
aan toe te geven en vast te houden aan ons eerdere 
standpunt dat de besluiten van maart 1984 strikt dienen 
te worden uitgevoerd. 

Minister Braks vraagt begrip voor de proble
men die voortvloeien uit de instelling van de superhef
fing. De vraag is thans hoeveel komend jaar de korting 
op de productie zal moeten zijn voor de individuele 
melkveehouders. De verwachting is 11,5%, doch de bere
keningen zijn nog niet afgerond. Bij de prijsbesluiten 
van maart 1984 is afgesproken dat het gemeenschapsquo
tum dit jaar met 1% zal worden gekort en de medeverant
woordelijkheidsheffing overeenkomstig zal worden ver
laagd met 1%. De BRD maakt hier een halszaak van. De 
BRD en Nederland zijn de enige twee Lidstaten die de 
individuele melkveehouders de superheffing laten beta
len. In andere Lidstaten wordt de superheffing opgelegd 
per melkfabriek en is een zodanige regeling uitgewerkt 
dat in feite geen superheffing behoeft te worden be
taald als gevolg van een ruime opkoopregeling. 
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Spreker wil trachten het betalen van de superheffing te 
vermijden en heeft daarom begrip getoond voor het Duit
se verzoek zonder zich daar hard achter te stellen. 
Voldoen aan het Duitse verzoek betekent hoogstens een 
uitstel voor 1 jaar. Intussen wil spreker proberen de 
nationale opkoopregeling te vervangen door een Europese 
opkoopregeling. Dit idee is niet radicaal afgewezen. 
Als de Landbouwraad zich volledig zal confirmeren aan 
de afspraak van maart vorig jaar dan zal spreker zich 
daarbij neerleggen. Doch als in de Landbouwraad bewe
ging te constateren is dan wenst hij zich niet te hard 
op te stellen. Overigens zijn de voorstellen financieel 
neutraal• 

Staatssecretaris Van Eekelen meent dat als de 
BRD twee harde punten naar voren brengt zij zeker een 
punt wenst binnen te halen. In dat geval dient voor Ne
derland prioriteit te zijn de verlaging van de graan
prijs en het behoud van het prijzenpakket zoals door de 
Commissie voorgesteld. 

De heer Korteweg acht eveneens het overeind 
houden van de prijsvoorstellen de allerhoogste priori
teit. Hij betwijfelt of het uitstel van vermindering 
van het zuivelquotum financieel neutraal zal uitwerken; 
de beperking van de overschotproductie blijft het voor
naamste doel. 

Minister Braks bevestigt dat het uitstel bud
gettair neutraal uitwerkt althans ten aanzien van 
melk. In de conclusies van de Coördinatie Commissie is 
gesteld dat Nederland enerzijds moet vasthouden aan de 
Commissie-voorstellen en anderzijds hernationalisering 
van het landbouwbeleid moet voorkomen. Dit is moeilijk 
te verenigen. 

De minister-president merkt op dat het over
leg met Commissaris Andriessen hem er toe heeft ge
bracht als amendement op de conclusies van de Coördina
tie Commissie voor te stellen, dat het voorkomen van 
renationalisatie een lagere prioriteit heeft. De BRD 
gebruikt dit meer als dreigmiddel maar kan moeilijk een 
tweede keer nationale maatregelen treffen. En zelfs als 
de BRD daartoe zou overgaan moet dit worden afgewogen 
tegen het andermaal overschrijden van het landbouwbud
get . 

Minister Braks is het hiermee eens, doch 
pleit er voor enige ruimte voor de onderhandelingen te 
krijgen. 

De minister-president stel de volgende con
clusie voor: 
De Raad aanvaardt de conclusies van de Coördinatie Com
missie met dien verstande dat de delegatie wordt ge
machtigd om in goed overleg met Den Haag naar bevind 
van zaken te opereren. Daarbij geldt als eerste priori
teit de steun aan de prijsvoorstellen van de Commissie 
respectievelijk het verzet tegen verdergaande prijsver
hogingen en heeft het voorkomen van aanvullende natio
nale maatregelen, met name door de Bondsrepubliek 
Duitsland, een lagere prioriteit. 

De raad stemt hiermee in. 


