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1. a. Notulen van de vergadering van de REZ van 20 september 
1985 ~ 
TnrT 11487) 

De notulen worden op verzoek van minister Van 
Aardenne aangehouden• 

b. Notulen van de vergadering van de REA van 15 november 1985 
(nr. 11536) "~ " 

De notulen worden vastgesteld. 

2. Mededelingen 

Geen. 

3. Perspectieven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid 
(Mededeling van de Europese Commissie d.d. 8 augustus 
1985, het zgn. Groenboek; conclusies van de Coördinatie 

Commissie d.d. 10 december, punt 2, plus bijlagen)" 

Minister Braks leidt de discussie in en wijst er 
op dat naar zijn opvatting het Groenboek van de Europese 
Commissie een goede, open analyse en beschrijving geeft 
van de hoofdproblemen van het Europese landbouwbeleid. De 
marktomstandigheden zijn ingrijpend veranderd zonder dat 
het beleid, dat zich door een verregaande mate van markt-
interventie kenmerkt, aan die ontwikkelingen is aange
past. Sommige leden van de Coördinatie Commissie hadden 
kritiek geuit op de ontoereikendheid van de gegevens in 

/de nota van fftct Groenboek. Spreker wijst evenwel op diverse publika-
Landbouw ties terzake, ondermeer de WRR-voorstudie van het Land

bouwkundig Instituut (LEI). Is de analyse van het Groen
boek van goede kwaliteit, de uitwerking in concrete 
beleidsvoornemens is teleurstellend. Zo is het moeilijk om 
onverkort het granenmemorandum te ondersteunen. Niet func
tionele oplossingen op deelterreinen (zoals quoteringen) 
treffen juist door hun non-marktconformiteit de landen met 

/concurrerende de meest /compitaticvc produktie, in casu ons land. Derge
lijke oplossingen zijn in strijd met het basisbeginsel van 
regionale specialisatie. Ook de voorstellen met betrekking 
tot het rundvlees geven in dit verband weinig reden voor 
enthousiasme. Het is positief te waarderen dat ook de 
Commissie met deze vraagstukken worstelt, het is evenwel 
zorgwekkend dat de invulling en uitwerking al op het 
niveau van de Commissie te weinig recht doen aan de ernst 
van de problematiek. De speelruimte voor de Raad is dan 
zeer beperkt en daarmede ook voor het Nederlandse voorzit-
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terschap. Wat de aanpak van de problemen betreft merkt 
spreker op dat directe prijsverlagingen in de praktijk 
geen begaanbare weg zijn gebleken. Ook dit jaar lijkt dat 
niet haalbaar. Overigens heeft een verlaging van de insti
tutionele prijzen wel degelijk een neerwaarts effect op de 
marktprijzen; op die wijze zijn de graanprijzen in recente 
jaren met 15% gedaald. Ook uit internationale sonderingen 
is spreker gebleken dat direkte prijsverlagingen er het 
komende jaar niet inzitten. De Engelsen voelen er wel 
voor, doch in Frankrijk werpen de verkiezingen hun schadu
wen vooruit; ook in Duitsland bleken noodzakelijke aanpas
singen, zoals een soepeler interventiebeleid, onbespreek
baar. Overigens noopt ook de Nederlandse situatie tot een 
voorzichtige opstelling. De concessies van de Commissie 
komen doorgaans ten goede aan de Zuid-Europese lidstaten. 
Dat kan spanningen oproepen. Niettemin wil spreker pleiten 
voor een marktgeoriënteerde aanpak van de problemen. Naast 
een aangepast prijsbeleid en verzwaring van de medeverant
woordelijkheidsheffing, zal het zwaartepunt moeten liggen 
bij het afzwakken van het interventiesysteem. Nu de EEG 
netto-exporteur is geworden, ligt daar de kern van de pro
blematiek. 

Minister Van Aardenne is het in grote lijnen met 
minister Braks eens. De situatie is zorgelijk op finan
cieel en handelspolitiek terrein. In de huidige situatie 
van overproduktie staat de filosofie van het landbouwbe
leid - een redelijk inkomen voor de boeren en een voldoen
de zelfvoorziening - op losse schroeven. Dan is het niet 
meer verantwoord om de consument de prijs voor het beleid 
te laten betalen. Spreker zou er voorstander van zijn om 
de medeverantwoordelijkheidsheffing relatief zwaar te la
ten drukken op onproduktieve gebieden. Het uitkopen van 
grond, zoals genoemd in het Groenboek, is een nuttige sug
gestie. Op de vrijkomende grond zou wellicht hout, waarin 
de EG niet zelfvoorzienend is, kunnen worden aangeplant. 
Spreker heeft de nodige twijfels bij de gedachte om granen 
te benutten als benzine-additieven. De bestaande additie
ven van de raffinaderijen zijn beduidend goedkoper. Boven
dien worden daarmee de problemen doorgeschoven naar de 
raffinage-sector. Het ministerie van Economische Zaken zal 
hieraan nog een brief wijden en zou bij de verdere gedach-
tenvorming gaarne betrokken willen worden. Ook naar spre
kers opvatting is de politieke bereidheid in Europa voor 
een fundamentele aanpak momenteel zeer gering. Zo had 
minister Stoltenberg van de BRD de zorgwekkende opvatting 
dat het landbouwbeleid het einge Europese beleidsterrein 
is dat voor verruiming van budgettaire middelen in aanmer
king komt. De naderende deelstaatverkiezingen spelen daar
bij een rol. Als via dergelijke beleidsopvattingen het 
landbouwbeleid steeds dieper in de problemen raakt, kan 
men zich afvragen wanneer renationalisatie als een serieu
ze optie onder ogen gezien moet worden. 



Zeer Geheim - 4 - REA/REZ 13 december 1985 
(pt. 3) 

Staatssecretaris Van Eekelen signaleerde enig 
ongenoegen in de Coco over de voorbereiding? de aanvullen
de notitie bracht evenwel uitkomst. Spreker acht de 
beleidsopties in het Groenboek tegenstrijdig, in de zin 
dat ze enerzijds de produktie beogen te beperken, ander
zijds de inkomenspositie niet mogen schaden. Een opkoopre
geling lijkt de beste aanpak, al zal - zoals ook de voor
studie van de WRR stelt, een samenstel van maatregelen 
noodzakelijk zijn. Marktconforme prijsmaatregelen zijn 
nodig, maar ook aan persoonsgebonden inkomenstoeslagen 
lijkt niet te ontkomen. Dit wordt een duidelijk discussie
punt. Spreker twijfelt aan het nut van gronduitkoop omdat 
de produkties steeds minder grondgebonden zijn. De kritiek 
van minister Van Aardenne op het gebruik van granen voor 
de ethanol-produktie wordt door spreker onderschreven. De 
zorg die in de WRR-voorstudie wordt uitgesproken over de 
gevolgen van verminderde marktinterventies voor de positie 
van Rotterdam lijkt overtrokken. Datlijkt niet meer dan 
een bijkomend probleem. 

Minister Ruding acht het Groenboek en de Coco-
conclusies nuttige documenten voor de discussie. De situ
atie is dermate ernstig dat een fundamentele discussie, 
die verder reikt dan het beleid voor 1986, dringend gebo
den is. In een lange termijn visie zal het zwaartepunt bij 
het prijsbeleid, bij de aanbodzijde moeten liggen. Andere 
maatregelen zullen ook nodig zijn, maar de vraag is 
welke. Quoteringssystemen werken marktverstarrend en zijn 
derhalve principieel ongewenst. Voor medeverantwoorde
lijksheffingen en opkoopregelingen zal een beperkte rol 
zijn weggelegd. Een combinatie van harde maatregelen tegen 
inefficiënte producenten en een sociaal vangnet heeft 
voordelen, maar schept wel een gevaarlijk precedent. Het 
valt niet te ontkennen dat de toetreding van nieuwe 
Zuid-Europese lidstaten de problematiek heeft verscherpt. 
Wat het prijsbeleid betreft, zou niet pressie van budget
taire zijde maar veeleer overwegingen van landbouwpolitie
ke aard primair de aanleiding moeten vormen tot prijsaan
passingen. Het mag niet zo zijn dat harde maatregelen als 
prijsdalingen nu bijvoorbaat als politiek onhaalbaar ter
zijde worden geschoven. Niet-marktconforme maatregelen 
zullen terecht fel verzet oproepen bij de Verenigde Staten 
en ontwikkelingslanden. Spreker zou hierover graag de op
vatting van minister Braks vernemen. 

Minister De Koning brengt naar voren dat de kern 
van de problematiek de overproduktie - aangepakt moet 
worden door grond én mensen uit produktie te nemen. Een
voudig is dat niet. Het uitstoten van grond via het prijs
mechanisme blijkt ernstige sciale problemen te veroorza
ken; alternatieven zijn evenwel, niet voorhanden. Een be
vriezing van de prijzen en aanpassing van het interventie
mechanisme bieden nog de beste kansen. Niet-marktconforme 
oplossingen bergen het gevaar in zich reacties uit te lok
ken die de problemen slechts verergeren: renationalisatie, 
politieke obstructie en protectionistische tegenmaatrege
len. Inkomenstoeslagen kunnen wellicht op nationale schaal 
enige rol spelen, maar zijn op Europese schaal onuitvoer
baar, alleen al vanwege de diverse sociale stelsel en ni
veau1 s in de lidstaten. 
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Minister Schoo verwelkomt het Groenboek als een 
noodzakelijk discussiestuk. Zij vraagt zich af of het 
opvoeren van de pressie op het landbouw-budget niet een 
positieve rol zou kunnen spelen om de verwezenlijking van 
liberale idealen dichterbij brengen. Spreekster vindt dat 
aan de externe effecten van het landbouwbeleid teleurstel
lend weinig aandacht is gegeven, temeer daar de toetreding 
van Spanje en Portugal de problemen van de derde wereld 
nog zal vergroten. In het samenstel van maatregelen dat 
nodig is om de gewenste liberalisering te bereiken mag ook 
een snellere doorvoering van prijsdaling voor een aantal 
produkten (vis, suiker, granen) niet ontbreken. 

Minister Winsemius is van mening dat tijdens het 
Nederlandse voorzitterschap expliciet aandacht gevraagd 
moet worden voor de structurele aspecten van het landbouw
beleid. Sommige kanten van de problematiek worden in het 
Groenboek te oppervlakkig aangesneden, zoals de rol van 
nieuwe technieken en milieu-aspecten, die verdere uitdie
ping verdienen. In dit verband wil spreker er met klem 
voor waarschuwen dat opkoopregelingen van grond niet wor
den gemotiveerd met landschappelijke of milieu overwegin
gen. Dat zou een gevaarlijk precedent scheppen en boven
dien in strijd zijn met het beginsel "de vervuiler 
betaalt". 

Staatssecretaris Bolkestein vraagt, evenals an
dere sprekers, aandacht voor de effecten op de derde 
wereld, met name op de ontwikkelingslanden. Deze landen 
zitten al in de klem, onder meer vanwege dalende grond-
stofprijzen. Met het oog daarop zijn prijsmaatregelen wel 
maar quoteringen niet aanvaardbaar. Wellicht is het denk
baar om de opbrengst van de medeverantwoordelijkheidshef
fing ten dele aan te wenden voor het uit produktie nemen 
van landbouwgrond. Er zijn al diverse alternatieven ge
noemd voor het nuttig gebruik van de vrijkomende grond. 
Fundamentele maatregelen zijn geboden, zeker wanneer be
dacht wordt dat, naar deskundigen verwachten, de produktie 
in de landbouwsector tot het jaar 2000 nog met 10% tot 30% 
zal toenemen. 

De minister-president acht het Groenboek een 
zinnige leidraad voor de discussie, maar onderstreept de 
noodzaak van adequate maatregelen. Hij verneemt gaarne de 
visie van minister Braks op het aankopen van grond. Spre
ker vraagt voor een drietal aspecten aandacht. In de eer
ste plaats is de vraag welke prijsontwikkeling op korte 
termijn als haalbaar wordt gezien. In de tweede plaats zou 
het aanbeveling verdienen om daar, waar de zelfvoorzie
ningsgraad daartoe aanleiding geeft, in een meerjarige 
aanpak een neerwaarts prijspad voor de interventieprijzen 
als vertrekpunt te kiezen voor de jaarlijkse prijsonder-
handelingen. In de derde plaats kwam de vraag op of het 
feit dat de Verenigde Staten US $ 35 mld. voor het land
bouwbeleid spenderen een aanwijzing is voor een - ook 
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daar - falend landbouwbeleid. 
Minister Braks is met vele sprekers van mening 

dat een fundamentele discussie in de Gemeenschap geboden 
is; de politieke wil daartoe schiet evenwel tekort. Het 
Nederlandse voorzitterschap zal zich moeten richten op de 
vertaling van de analyse in concrete maatregelen die in 
een langere termijn perspectief passen. De alarmerende 
produktiecijfers, die staatssecretaris Bolkestein noemde, 
zijn stellig juist. De suggestie van de minister-president 
om het prijsbeleid te koppelen aan de zelfvoorzienings
graad is als beginsel al op de Jumboraad in Athene aan
vaard, maar heeft in de praktijk niet tot concrete maatre
gelen geleid. De Commissie-voorstellen komen neer op 
prijsstabilisatie. Dat zou niet ongunstig afsteken bij het 
prijsniveau en -ontwikkeling in een aantal andere Euroepse 
landen, zoals vroegere EFTA-landen. Het beleid in de V.S. 
is op een cruciaal punt aangekomen; de president staat on
der druk om, met het oog op de Senaatsverkiezingen, niet 
in te grijpen in de uit de hand lopende budgettaire lasten 
van het landbouwbeleid. Dat beleid kenmerkt zich door een 
interne protectie via "deficiency-payments", zij het dat 
aan een dergelijke maatregel de voorwaarde van aanzienlij
ke vermindering van produktie-areaal verbonden is. Het is 
duidelijk dat ook in Europa grond uit produktie moet wor
den genomen, waarbij uitstoting via het prijsmechanisme de 
meest natuurlijke aanpak is. Het alternatief, het opkopen 
van grond op basis van bijvoorbeeld milieu-overwegingen, 
stuit op veel onbegrip bij de producenten en is uiterst 
kostbaar gezien de hoogte van de grondprijzen. Het zal 
moeilijk zijn de medeverantwoordelijkheidsheffing daarvoor 
te benutten; ook bij dit soort maatregelen gaat de kost 
voor de baat uit. Samenvattend is spreker van mening dat 
de combinatie van een terughoudend prijsbeleid (langdurige 
bevriezing), institutionele prijsverlaging en vooral 
aanpassing van het interventiemechanisme de voorkeur ver
dient. Overigens is het wel zaak onderscheid te maken tus
sen produkten met én zonder marktordening en de aandacht 
te concentreren op produkten die het meeste ontspoord zijn 
(bijvoorbeeld granen, suiker). Wat de positie van 
Rotterdam betreft, is gebleken dat een versoepeling van 
het interventiemechanisme aldaar vanwege de belangen voor 
opslag en transport, op grote weerstand stuit. Diverse 
bewindspersonen hebben aandacht gevraagd voor alternatieve 
produkties op vrijgevallen landbouwgronden. Het benutten 
van landbouwkundige stoffen voor industrieel gebruik zal 
slechts van marginale betekenis zijn. De houtproduktie is 
met name van belang voor laagproduktieve gebieden. In het 
algemeen bestaat gevaar dat de hoge kosten die aan alter
natieve produkties zijn verbonden, de roep om protectio
nistische maatregelen versterken. Het middel is dan erger 
dan de kwaal. Het samenstel van beleidsmaatregelen, waar 
staatssecretaris Van Eekelen aandacht voor vroeg, is in de 
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praktijk doorgaans al een feit (zuivel). Quoteringen die
nen afgewezen te worden; de ervaring leert dat ons land 
daarmede nooit gebaat is. Een Europese regeling voor inko
menssteun voor boeren veronderstelt een Europees sociaal 
beleid; dat is er evenwel niet. Zolang de sociale stelsels 
tussen lidstaten nog zo verschillend zijn, zou een gene
rieke steunregeling een zeer gevaarlijke weg zijn. In 
reactie op de interventie van de minister van Financiën 
zet spreker uiteen dat hij tijdens het voorzitterschap in 
een zo vroeg mogelijk stadium ten principale besluiten wil 
uitlokken over de opkoopregelingen het interventiemecha
nisme (rundvlees) en de medeverantwoordelijkheidsheffing. 
Wat de prijsonderhandelingen betreft zou de uitkomst wel 
eens kunnen zijn dat - bij gebrek aan overeenstemming -
het huidige prijsregime verlengd wordt ("roll-over") zodat 
defacto een prijsverlaging bewerkstelligd wordt. Budget
taire pressie is daarbij onontbeerlijk. Spreker is met an
deren van oordeel dat aan de externe effecten passende 
aandacht gegeven moet worden. Overigens wil spreker er op 
wijzen dat er een vraagteken geplaatst kan worden bij de 
zegeningen van de nieuwe technologie, met name de bio
technologie , voor de landbouw: ze hebben vooral een pro-
duktieverhogend effect. 

De minister-president stelt voor om, gehoord de 
verscheidenheid aan opvattingen in de Raad en mede aan de 
hand van de dezer dagen te verwachten commissie-voorstel
len, de discussie in de Coco voort te zetten ter voorbe
reiding van verdere bespreking in de REZ medio januari 
1986. Dat biedt, volgens staatssecretaris Van Eekelen, de 
mogelijkheid enkele thema's, zoals inkomenssteun voor boe
ren en de relatie tussen prijsontwikkeling en produktie, 
verder uit te diepen. 

Concept-nota "Handelspolitiek in een veranderende wereld" 
(Toegezonden 5-12-1985 onder BEB 185/11/10 namens 
Staatssecretaris Bolkestein) 

Staatssecretaris Bolkestein leidt de discussie 
in en meent dat in de nota getracht is evenwicht te vinden 
tussen protectionistische en liberale tendenties die in de 
diverse departementale opvattingen te beluisteren zijn. De 
tekstvoorstellen die in de I.R.H.P. van 2 december jl. 
zijn gedaan zijn redactioneel van aara, behalve de voor
stellen van Buitenlandse Zaken (inzake Japan) en van 
Landbouw en Visserij die een meer protectionistische koers 
behelsden. Deze tekstvoorstellen zijn nog niet in voorlig
gend concept verwerkt. 

De minister-president stelt voor dat eventuele 
resterende opmerkingen van redactionele aard op schrift 


