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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 29 november 1985 in de Treveszaal van het 

Kabinet van de minister-president 
's morgens van 09.00 - 10.30 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne f Braks, Brinkman, Van den Broek, 
De Koning, Korthals Altes, Ruding, Schoo, 
Smit, 
alsmede de staatssecretarissen Brokx, 
Van Eekelen, Kappeijne van de Capello en 
Van Zeil. 

Voorts zijn aanwezig de heren 
Arlman (Fi), Bergman (LaVi), Van de 
Graaf (AZ), Posthumus Meijjes (BuZa), Rutten 
(PV E G ) , Van ülden (BuZa), Van Voorst tot 
Voorst (EZ) 

Secretaris : Drs J.W. Holtslag (wnd) 
Adjunct-Secretaris: mr T.J.M. van Oorschot. 

1. Notulen van de vergadering van 20 september 1985 
(nr.11487) 

De notulen worden aangehouden tot de volgende 
vergadering. 

2. Mededelingen 

Geen. 
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Voorbereiding van de Sociale Raad d.d. 5 december 1985 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. ' 
27 november 1985) 

Minister Van Aardenne wijst op het onderwerp 
ouderschapsverlof. Hij heeft er geen bezwaar tegen maar 
vraagt zich af of hier niet iets in Brussel wordt gere
guleerd dat op het terrein van de sociale partners 
ligt. 

De minister-president stelt voor de conclu
sies van de Coördinatie Commissie te aanvaarden. 

De raad stemt hiermee in. 

Imitatieproducten 

Minister Brakx licht toe dat het resultaat 
van het overleg tussen de directeuren-generaal van 
Landbouw en Economische Zaken zeer vruchtbaar was doch 
dat de conclusies nog onvolledig zijn. Gelet op de ge
spannen situatie op de zuivelmarkt is het wezenlijk de 
bestaande verbodsbepalingen ten aanzien van imitatie
producten te handhaven. Er is echter een discussie ont
staan over de tijdsduur. Afschaffing van de verbodsbe
palingen betekent zout in vele wonden. Cruciaal in de 
notitie van het ministerie van Landbouw is punt 5. 
Indien de zinsnede n voorlopig kunnen worden ge
handhaafd ", niet wordt geconcretiseerd in een aan
tal jaren dan is spreker bereid deze tekst te accepte
ren . 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er op dat 
bedoelde bepalingen niet in overeenstemming zijn het 
met Verdrag. 

Minister Van Aardenne acht ook punt 3 inzake 
de etiquettering voor de consumentenorganisaties essen
tieel. Ten aanzien van punt 5 merkt ook hij op dat de 
nationale verboden in strijd zijn met het EG-Verdrag. 
Het zijn net die verboden waar wij op het gebied van de 
Interne Markt tegen vechten. Men is dan niet consequent 
als men hier zegt begrip te hebben voor de problemen in 
de agrarische sector. In de tekst moet tot uitdrukking 
komen dat de verboden op communautair vlak strijdig 
zijn met het beginsel van de vrije markt. Maar ook op 
nationaal niveau moeten de bestaande verboden worden 
afgeschaft. Hier zou eventueel een overgangstermijn van 
3 a 5 jaar kunnen gelden voor die producten met een 
moeilijke marktsituatie. 

Minister Brakx merkt op dat als men het ge
hele punt 5 leest dan blijkt dat wordt gestreefd naar 
afschaffing van de nationale verbodsbepalingen, maar 
het gaat om de termijn waarbinnen dit dient te gebeu
ren. De nationale verboden zijn goedgekeurd op basis 
van productschapsverordeningen. 
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Hij wijst op een conflict tussen de BRD en de Commissie 
dat thans bij het Hof van Justitie aanhangig is. Spre
ker wil voorkomen van het een in het ander te vallen, 
hetgeen politiek ongewenst is. De nationale verboden 
worden wel afgeschaft, maar spreker wenst geen tijds
duur vast te leggen. 

Minister Rudjjiq is er van overtuigd dat het 
in verband met de overschottenproblematiek veel geld 
zal kosten als de verboden ineens zullen worden afge
schaft en is het eens met hetgeen in punt 5 staat ver
meld. Afschaffing van de verboden is als zodanig ge
wenst, maar dit moet niet vastgelegd worden op een 
tijdstip, gezien de onzekerheid op de zuivelmarkt. Er 
dient wel een indicatie gegeven te worden dat de verbo
den geleidelijk worden afgeschaft in samenhang met de 
sanering van de zuivelmarkt. 

Minister Van Aardenne heeft bezwaar tegen de 
zinsnede "...eigenlijk zou men moeten concluderen...", 
hetgeen door het woordje "eigenlijk" betekent dat men 
er dus niet toe concludeert. Indien wij de datum 1992 
voor de voltooiing van de Interne Markt opnemen in het 
Verdrag dan kunnen op dit terrein de verboden niet wor
den gehandhaafd. 

Minister Schoo steunt deze redenering. Er 
moet alles op alles worden gezet om binnen een bepaalde 
periode deze verboden af te schaffen. De doelstelling 
moet zijn de verboden geleidelijk af te schaffen. 

Staatssecretaris Van Eekelen stelt voor om in 
plaats van de zinsnede "voorlopig te handhaven" op te 
nemen: geleidelijk te verminderen. 

Minister Brakx acht het binnenlands politiek 
problematisch om de verboden geleidelijk af te schaf
fen, maar is bereid dat dit streven in de notulen wordt 
vastgelegd, mits dit niet naar buiten wordt gebracht. 

Minister Van Aardenne wenst dan het woordje 
"eigenlijk" te schrappen. 

De minister-president meent dat er geen wer
kelijke controverse bestaat. Los van de kwestie van de 
bekendmaking, zijn de nationale verbodsbepalingen niet 
handhaafbaar in het licht van de voorgenomen realise
ring van de interne markt. Zoals bekend is daarvoor een 
datum genoemd en aanvaard. 

Minister Van Aardenne meent dat het nogal 
veel uitmaakt of de betreffende bepalingen in 3 a 5 
jaar of in 5 a 6 jaar worden afgeschaft. Hij is het 
eens met minister Schoo. 

De minister-president acht een en ander thans 
in hoge mate een kwestie van politieke optiek en stelt 
de volgende conclusie voor: 



Zeer Geheim - 15 - REZ 29 november 1985 
(pt.5.) 

De notitie van Landbouw en Visserij wordt aanvaard, me 
dien verstande dat intern wordt uitgegaan van een sa
menhang tussen de totstandkoming van de Interne Markt 
en het voortduren van nationale maatregelen terzake. 

De raad stemt hiermee in. 

Aldus vastgesteld 
in de vergadering 
van 31 januari 1986, 
De Minister-President, 


