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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 
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aan Economische Zaken worden gegeven, zodat nu de inhoude
lijke zaken aan bod kunnen komen. 

Staatssecretaris Van Eekelen kan zich geheel 
vinden in het uitgangspunt van een liberale 
handelspolitiek. Wel vindt hij dat te veel de indruk wordt 
gewekt dat Nederland autonoom handelspolitiek bedrijft en 
niet als onderdeel van de E.G. Spreker kan zich 
inhoudelijk met de passage over Japan (blz. 62:63) 
verenigen, maar acht de toon te scherp. 

De minister-president was juist van opvatting 
dat de toon te mild was. 

Minister Ruding vindt de voorliggende tekst over 
Japan een goed compromis. Ook hij is het eens met het li
berale uitgangspunt van de nota. Hij vraagt zich echter af 
of de beleidsfilosofie en de beleidspraktijk (Philips) 
niet sterk van elkaar verschillen. Spreker mist in de Nota 
een beschouwing over de concurrentiepositie van bedrijfs
sectoren en - in het verlengde - over de noodzaak om de 
bepaalde exporten te stimuleren. De macro-economische be
schouwing op blz. 9 maakt terecht gewag van herwogen we
reldhandelscijfers, maar roept de vraag op hoe die cijfers 
zich verhouden tot ongewogen wereldhandelscijfers. Die 
verhouding vormt immers een indicatie voor de vraag of ons 
land op de goede markten actief is. Spreker zou het op 
prijs stellen als in de tekst ook het belang van vergro
ting van de winstmarges op de export vermeld zou worden. 
Naar aanleiding van blz. 19 komt de vraag op of spreiding 
van welvaart ook een doelstelling van economische handels
politiek genoemd mag worden. Het gaat toch primair om het 
vergroten en benutten van comparatieve voordelen, zo 
vraagt spreker zich af. In de passage op blz. 35/36 over 
de wisselkoersen mag niet de indruk gewekt worden dat een 
beleid van irreële wisselkoersen over langere tijd voort
gezet kan worden. De huidige tekst is wat te absoluut. Op 
blz. 38 zou de rol van het Europese landbouwbeleid, dat 
niet van protectionisme vrij is, tactischer geredigeerd 
kunnen worden. Tot slot is spreker het geheel eens met de 
strekking van de voorlaatste alinea op blz. 80 waarin ge
pleit wordt voor ontkoppeling van handelspolitieke en 
monetaire onderhandelingen. 

Minister Braks is van mening dat de tekstvoor
stellen van LenV geen protectionistische strekking hebben 
maar veeleer de woordkeus betreffen. Op blz. 42 zou de 
discussie in GATT-verband alleen de externe handelspoli
tieke aspecten van het landbouwbeleid moeten betreffen en 
niet het (interne) beleid als zodanig. In de tweede plaats 
zou uit de tekst op blz. 42 moeten blijken dat de "waiver" 
ter discussie wordt gesteld. 

De heer De Zeeuw meent naar aanleiding van blz. 
18/19 dat het van essentieel belang is dat internationale 
afspraken de nationale politieke beleidsruimte minimalise
ren. Dat zou duidelijk uit de tekst moeten blijken. 
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Voorts merkt hij op dat, waar de politieke ruimte voor 
bijstelling van het landbouwbeleid beperkt is, het er op 
aankomt dat de Europese Commissie goede voorstellen ter 
tafel brengt. 

Minister Smit acht een scherpere woordkeus in de 
passage over Japan (blz. 84) gewenst. Zij zou graag een 
meer pregnante tekst hebben gezien over de export van 
diensten (blz. 52, laatste alinea); het is van belang üat 
er een exportstrategie voor diensten wordt ontwikkeld. 
VenW wordt daar graag bij betrokken. 

Minister Schoo zou het belang van de ontwikke
lingslanden ook in het begin van de Nota duidelijk ver
woord willen zien. Sprekend over de GATT, is het van be
lang dat de opvattingen van de ontwikkelingslanden in de 
Nota worden uitgedragen. In de paragraaf over de ontwikke
lingslanden (blz. 69 e.v.) is het zaak de begrippen 
"graduatie" en "integratie" te verduidelijken door ze aan 
te vullen met een normstelling. OS kan daarbij behulpzaam 
zijn. Tot slot merkt spreekster op dat het interessant zou 
zijn om de kosten van protectie in een bijlage te explici
teren . 

Minister Winsemius proeft in de Nota de spanning 
tussen liberale theorie en de harde praktijk die soms om 
retaliatie vraagt. Men ziet dat ook weerspiegeld in de 
opstelling van Philips. Spreker pleit ervoor er niet voor 
terug te schrikken duidelijk te maken dat een werkelijk 
liberaal beleid offers vergt. 

Ook minister Van Aardenne acht internationale 
afspraken een wezenlijk onderdeel van een liberale han
delspolitiek. Ook de NIC's zouden zich nu aan die afspra
ken moeten houden. In het geval van Japan lijken de in
terne organisatie en politieke structuur het naleven van 
internationale afspraken in de weg te staan. De passage 
over Japan zou niet afgezwakt mogen worden. De alinea op 
blz. 82 (conclusie over aanpassing van de tariefstructuur 
aan specifieke technologische ontwikkelingen) verdient 
steun: een dergelijke aanpak is tijdelijk nodig. Het is 
evenwel van wezenlijk belang dat Nederland in de EG het 
beginsel van vrijhandel hoog in het vaandel houdt. Daarin 
is immers ons uiteindelijke belang gelegen. 

De minister-president stelt voor om op blz. 
39/40 letterlijk de doelstellingen van het EG-landbouwbe
leid in de tekst op te nemen. Inzake de conclusie over de 
Comecon (blz. 85) vraagt spreker zich af of de bijzin 
", mits de afzonderlijke Oost-Europese landen vrij blijven 
om hun handelsbetrekkingen met de EG zelfstandig te rege
len" een boodschap bevat voor de Comecon-landen of voor 
ons land. Voorts wil spreker, wellicht enigszins ter zijde 
van de Nota, de suggestie doen de handel met landen als 
Japan (en ook China) te bevorderen door jongeren op te 
leiden en te laten nestelen in die samenleving. De cultu
rele kloof, die de handel belemmert, zou wellicht over-
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bruyd kunnen worden. 
Staatssecretaris Van Eekelen laat zijn bezwaar 

tegen de passage over Japan (blz. 62) vallen. Wel vraagt 
hij zich af of wij terecht de Japanners een uiterst 
formele opstelling verwijten. Voorts acht hij de eerste 
volle alinea op blz. 79 inzake politiek geïnspireerde 
handelspolitieke maatregelen intern tegenstrijdig. 

Staatssecretaris Bolkestein licht toe dat de 
betreffende passage al is komen te vervallen. 

Staatssecretaris Bolkestein constateert tot zijn 
genoegen dat de hoofdlijnen van de Nota onderschreven wor
den. Sprekend over Japan, is hij van mening dat de formele 
opstelling deel uitmaakt van de Japanse verdedigingsstra
tegie en hun doel dient. De betreffende opmerking in de 
Nota is dan ook correct. Naar aanleiding van een andere 
opmerking van staatssecretaris Van Eekelen, bevestigt 
spreker de visie dat Nederland op handelspolitiek gebied 
niet autonoom is: sedert 1974 is dat terrein overgedragen 
aan de E.G. Wij hebben echter wel een beleia dat wij al
daar uitdragen. De spanning die minister Ruding signaleer
de tussen woorden en daden in de handelspolitiek, wordt 
tot uitdrukking gebracht in de eerste zin van de conclusie 
op blz. 81/82, waar staat dat de concurrentiepositie "op 
den duur" niet gebaat is bij kunstmatige handelspolitieke 
afscherming van de EG-markt voor nieuwe produkten. Hier 
wordt gedoeld op de kwestie van de compact-disc, waar de 
EG een tarifair antwoord heeft gegeven op non-tarifaire 
maatregelen van Japanse zijde. De beperkte tijdsduur van 
dergelijke beschermende maatregelen is wezenlijk. De vraag 
naar een waardering van de export-prestaties van ons land 
valt eigenlijk buiten het terrein van deze Nota Handelspo
litiek. In de Exportnota is op kwesties als de verhouding 
tussen de gewogen en de ongewogen wereldhandel uitgebreid 
ingegaan, met als conclusie dat ons land op het goede 
spoor zit. Die conclusie staat nog steeds overeind, wan
neer geconstateerd kan worden dat terreinwinst op buiten
landse markten en verbetering van winstmarges tegelijker
tijd gerealiseerd worden. Naar aanleiding van de opmerking 
inzake blz. 19 (spreiding van welvaart als doelstelling 
van handelspolitiek) stelt spreker dat een liberale han
delspolitiek tot optimale benutting van produktiefactoren 
beoogt te leiden. Dan kan er inderdaad enige frictie op
treden met handelspolitieke akkoorden die een spreiding 
van welvaart beogen te bevorderen (APS, Lomé). De huidige 
tekst lijkt redelijk, maar spreker staat open voor alter
natieve bewoordingen. De opmerking van minister Ruding 
over de monetaire passage op blz. 35 heeft sprekers in
stemming. Hij is evenwel niet van mening dat er een andere 
redactie wenselijk zou zijn voor de passage over het 
Europese landbouwbeleid (blz. 38). De huidige tekst kan 
politiek geen kwaad. Het amendement van minister Braks op 
blz. 41 is aanvaardbaar, zij het met aanpassing van één 
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zin. Minister Braks is akkoord. Staatssecretaris 
Bolkestein is het met minister Braks eens dat de "waiver" 
ter discussie moet staan. Aan het verzoek van minister 
Smit om de passage over de diensten aan te scherpen wil 
spreker, hoewel het hier niet om een exportnota gaat, te
gemoetkomen met een aanvullende zin. Hij neemt voorts de 
suggestie van minister Schoo inzake het uitdragen van de 
visie van ontwikkelingslanden in GATT-verband over. De ge
dachte om de begrippen "graduatie" en "integratie" via een 
normstelling, zowel qua landen als qua sectoren, uit te 
werken acht spreker moeilijk te realiseren. Hij zal daar
over overleg voeren met minister Schoo. Wat de kosten van 
protectie betreft, geeft de nota de huidige inzichten vol
ledig weer. Spreker ziet met minister Winsemius, het di
lemma tussen een liberale handelspolitiek en de soms in
dustriële belangen die soms met protectionisme worden ge
diend. Spreker neemt de suggestie van de minister-presi
dent om de doelstellingen van het EG-landbouwbeleid op 
blz. 39/40 letterlijk op te nemen, graag over. Wat de han
delsbevordering naar Japan betreft, wijst hij op diverse 
lopende aktiviteiten om Nederlanders vertrouwd te maken 
met de Japanse cultuur en waarschuwt bovendien voor de ho
ge kosten die aan een dergelijke aanpak zijn verbonden. 
Inzake de Comecon moet vastgesteld worden dat aan de on
voldoende kwaliteit van het Oost-Euroepse produkt, dat 
uitbreiding van de handel in de weg staat, door akkoorden 
niets valt te doen. De tekst beoogt aan te geven dat bila
terale handelsakkoorden met individuele Oost-Euroepse lan
den verre de voorkeur verdienen boven een vaag parapluie-
akkoord met de Comecon, dat zelfs de bilaterale betrek
kingen zou kunnen frustreren. 

De minister-president bespeurt geen fundamentele 
verschillen van inzicht. H13 stelt voor dat tekstvoorstel
len, die in de discussie zijn aangekondigd, uiterlijk 
maandag 16 december om 14.00 uur aan de staatssecretaris 
worden overlegd, opdat de Nota de komende week gefinali-
seerd kan worden. 

De mini ster-president sluit de vergadering. 

De Secretaris, 

19 december 1985 
Type: es 
Coli: Gra/Hol 


