
Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN 
Ex . nr . 

Nr:11621 . 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 31 januari 1986 in de Trêveszaal van het 

Kabinet van de minister-president 
's morgens van 09.00 - 10.00 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne r Braks, Van den Broek, Deetman, 
De Koning, Ruding, Smit, Winsemius, 
alsmede staatssecretaris Bolkestein. 

Voorts zijn aanwezig de heren 
Van Blankestein (SoZa), Engering (EZ), 
Van de Graaf (AZ), Roberts (BuZa), Stek (Fi), 
Van Swinderen (BuZa) en De Zeeuw (LaVi) 

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

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

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

b. Notulen van de vergadering van 29 november 1985 
(nr 11580) " 

Vastgesteld. 

c. Notulen van de vergadering van 13 december 1985 
(nr 11574) 

Vastgesteld. 

2 . Mededelingen 

Geen onderwerpen. 
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Staatssecretaris Bolkestein ziet de voorge
schiedenis anders. De halffabrikaten waren consultatie
producten. Het huidige accoord over de halffabrikaten 
loopt tot 1989 en het is voorbarig om nu al alles te 
regelen voor zo'n lange periode. Spreker vreest dat de 
onderlinge tegenstellingen in Europa nog lang zullen 
blijven bestaan. Wij staan aan de vooravond van een 
multi-ferro-accoord; de staalmarkt is zwak en het aan
deel van de staalsector in het BNP wordt steeds klei
ner. Hoogovens dreigt het kind van de rekening te wor
den . 
Spreker antwoordt de minister-president dat hij de heer 
Yeutter heeft gevraagd of zijn regering de instelling 
van een invoerheffing op olie overwoog. Yeutter wees 
erop dat de Gramm-Rudman-act, die een soort automa
tische guillotine inhoudt bij het bereiken van een be
paald begrotingsplafond r in het najaar grote onrust kan 
veroorzaken. In dat geval zullen alle voorstellen be
spreekbaar worden f ook een invoerheffing op olie. 

De heer De Zeeuw heeft de heer Yeutter erop 
gewezen dat de Verenigde Staten in dat geval ook geen 
bezwaar meer kunnen maken tegen een invoerheffing op 
oliën en vetten door de Gemeenschap. 

De raad aanvaardt de conclusies van de Coör
dinatie Commissie. 

Vooruitzichten ontwikkeling garantie-uitgaven gemeen
schappelijk landbouwbeleid 
(Nota van de minister van Landbouw en Visserij d .d. 
22 januari 1986 en conclusies van de Coördinatie 
Commissie d.d. 28 januari 1 9 8 6 , punt 2 . 2 ) 

Minister Braks meent dat de cijfers van de 
nota voor zichzelf spreken. De zorg is groot, met name 
over de steeds groeiende voorraden terwijl er geen 
reële afzetmarkten zijn. Tijdens de Gr'üne Woche in Ber
lijn, afgelopen week, is deze zorg nog versterkt. 
Minister Kiechle heeft deze gelegenheid te baat genomen 
om zijn standpunt, dat een volstrekte blokkade op de 
hervorming van het landbouwbeleid betekent, nog eens 
uit te dragen. De voorzitter van het Duitse Landbouw
schap hield gelukkig een wat gematigder verhaal. De 
Duitse opstelling is hard aangekomen, met name op com
missaris Andriessen die rechtstreeks wordt verweten 
geen oog te hebben voor de inkomens in de landbouw. Be
togen over een toenadering tot de wereldmarkt of over 
alternatieve mogelijkheden maken geen indruk; het on
derwerp is in de BRD te veel gepolitiseerd. Overigens 
zit spreker zelf ook midden in een spanningsveld en 
werd hij deze week nog geconfronteerd met 3 0 0 0 protes
terende boeren. Hij is en blijft bereid een hard stand
punt in te nemen, maar zal als voorzitter moeten probe
ren tot een compromis te komen. 
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De ministers van Landbouw kunnen echter niet saneren 
als zij niet keihard in de klem worden gehouden door de 
politieke en vooral de financiële en budgettaire ka
ders. Als er ergens een gat valt, omdat de een vindt 
dat hij zich niet aan de budgetdiscipline behoeft te 
houden of de ander nationale maatregelen gaat treffen, 
dan komt het gemeenschappelijk landbouwbeleid pas goed 
in de problemen. Er bestaat wel vertrouwen in het 
Nederlandse Voorzitterschap; de eerste Landbouwraad is 
goed verlopen. Iedereen wacht met spanning op de Com
missievoorstellen voor de prijzen en de begeleidende 
maatregelen maar de Commissie is nog niet tot overeen
stemming gekomen. Er zijn aanwijzingen dat de Commissie 
de prijzen op het oude niveau wil houden. Voor de graan 
en rundvleessector zal de Commissie waarschijnlijk niet 
veel veranderingen voorstellen ten opzichte van haar 
eerdere beleidsoriëntaties. Dat zou betekenen dat de 
voorgestelde differentiatie structureel gaat worden in 
die zin dat, voor wat betreft de granen, kleine bedrij
ven en alle vervoedering van een medeverantwoordelijk
heidsheffing worden uitgezonderd. In Nederland valt dan 
80% van de graanproductie onder de heffing terwijl dit 
in andere landen slechts 40% is. Ook in de rundvlees
sector lijken de kleine producenten te worden vrijge
steld. Ook daar vallen de meeste Nederlandse onderne
mingen niet onder. 

Minister Ruding vraagt naar de bedoeling van 
deze discussie. Gaat het om de sombere toestand in de 
landbouw in het algemeen of over de opstelling van 
minister Braks als voorzitter van de Landbouwraad of 
als Nederlandse minister. 

De minister-president vraagt of het nog 
steeds acquis is dat de Londense norm het financiële 
kader bepaalt. 

Minister Braks is van oordeel dat thans het 
financiële kader dient te worden besproken en zijn 
eigen opstelling in welke capaciteit dan ook. Spreker 
en zijn ministerie hebben nog steeds de illusie dat de 
Nederlandse voorkeur voor een marktgericht beleid een 
grote invloed heeft gehad op het Groenboek van de Com
missie. Dit hield in de instelling van garantiedrempels 
tesamen met fikse prijsverlagingen. Dit is nog steeds 
de Nederlandse benadering en ook in Berlijn heeft spre
ker met klem voor een marktgerichte benadering ge
pleit. Als Voorzitter moet Nederland meer dan anderen 
rekening houden met de voorstellen van de Commissie en 
spreker vreest dat deze voorstellen niet hard genoeg 
zullen zijn. De Commissie heeft de neiging de politieke 
inschatting van de haalbaarheid van bepaalde voorstel
len zelf te maken en weinig meer aan de Raad over te 
laten. Voor een bemiddelende rol van de Voorzitter 
blijft dan niet veel ruimte meer over. Spreker heeft 
aangekondigd tijdens de Landbouwraad van februari tot 
partiële besluitvorming te willen komen met name over 
de herziening van het graanbeleid. Hij heeft zijn col
lega's gevraagd ook 10 en 11 maart te reserveren voor 
een extra zitting om nog voor de Franse verkiezingen 
tot definitieve besluitvorming te kunnen komen. 
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De REZ zou zich in deze vergadering moeten buigen over 
de spectaculaire stijging van de voorraden, de vermin
dering van de afzet, de effecten van de daling van de 
dollarkoers en van de nieuwe Amerikaanse landbouwwetge-
ving. Daarbij gaat het in eerste instantie om de vraag 
of de ontwikkeling van de uitgaven binnen de Londense 
norm kan worden gehouden. De Commissie heeft hierover 
nog geen cijfers verstrekt. Vervolgens gaat het om de 
vraag in hoeverre de 1,4% BTW-grens wordt genaderd. 

Minister Ruding heeft in de NRC van 16 janua
ri gelezen dat minister Braks heeft toegezegd zich hard 
te willen maken om een discussie over een verdere ver
hoging van de BTW-grondslag aan te zwengelen. 

Minister Braks wijst erop dat de voorraden 
een marktdrukkende werking hebben. Gelet op onze markt
gerichte benadering is dat op zichzelf gunstig. Spreker 
is geen voorstander van het fors afzetten van voorraden 
zolang het beleid niet structureel gewijzigd is. Is het 
beleid zodanig omgebogen dat zich geen voorraadvorming 
meer voordoet dan is spreker bereid zich sterk te maken 
voor een vorm van voorfinanciering voor de afzet van de 
oude voorraden. Daarvoor kan men eventueel een beroep 
op de kapitaalmarkt doen. Dit is geen pleidooi voor 
verhoging van de 1,4% BTW-grens. 

De minister-president begrijpt dat minister 
Braks thans geen eigen voorstellen wil doen maar eerst 
de Commissievoorstellen wil afwachten. 

Minister Van Aardenne vreest dat, als men dit 
jaar nog net binnen de Londense norm kan blijven, de 
dollarkoers, de Amerikaanse maatregelen en de voorraden 
de situatie volgend jaar op de spits kunnen drijven. 
Als de Commissie voorstellen doet tot bevriezing van de 
prijzen en zelfs voor granen een prijsverlaging voor
stelt is de kans groot dat de Raad hiertoe niet zal 
kunnen besluiten als gevolg van de opstelling van lan
den met een hoge inflatie. Spreker vraagt, gesteld dat 
het lukt om met de Commissievoorstellen binnen de Lon
dense norm te blijven, hoe groot de kans is dat landen 
als de BRD overgaan tot aanvullende nationale maatrege
len en wat dat betekent voor het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. 

Minister Van den Broek wijst erop dat volgens 
de notitie van het ministerie van Landbouw de garantie
uitgaven in de periode 1986-1987 een stijging vertonen 
met 1 miljard ECU. Onder de Londense norm is echter nog 
slechts 170 miljoen ECU ruimte. Daarin zijn de daling 
van de dollarkoers en de nieuw te nemen prijsbesluiten 
nog niet eens verwerkt. 

De heer De Zeeuw verduidelijkt dat onder de 
Londense norm wel rekening is gehouden met een bepaalde 
verhouding tussen de dollar en de ECU maar niet in die 
mate als thans het geval is. 

Minister Van den Broek acht het in ieder ge
val realistisch te veronderstellen dat 170 MECU niet 
voldoende zal zijn. In de conclusies van de Coördinatie 
Commissie ter voorbereiding van de REZ wordt, als het 
ware ter geruststelling, gezegd dat de 1,4% BTW-grens 
voorshands voldoende ruimte biedt, maar hoe lang? 



Zeer Geheim - 7 - REZ 31 januari 1986. 
(pt.4.) 

De 1,4% BTW-grens is bedoeld voor een aantal jaren. 
Spreker vreest dat de Londense norm, het enige politie
ke houvast om de ontwikkeling te beteugelen, zal worden 
doorbroken. Wat gaat het Voorzitterschap dan doen? 

Minister Deetman benadrukt dat indien het met 
de landbouwuitgaven fout loopt oplossingen moeten wor
den gevonden zonder extra ombuigingen op de begroting. 

De minister-president is van oordeel dat het 
BTW-plafond van 1,4% thans niet aan de orde is. Het 
gaat er om nu in de REZ en in de Gemeenschap de Londen
se norm bevestigd te krijgen. Spreker vraagt naar de 
perspectieven om het buiten gebruik stellen van land
bouwgronden als beleidsinstrument meer te ontwikkelen. 
Met name de BRD zou dit nationaal veel meer kunnen 
doen. Spreker vraagt hoe dit bevorderd zou kunnen wor
den . 

Minister Braks is het er mee eens het 1,4% 
BTW-plafond thans als discussiepunt te schrappen. Doch 
als men niet tot aanpassing van het beleid komt zal 
deze grens, door sommigen eerder door anderen later, 
bereikt worden. Nederland zal zelf eerder deze grens 
bereiken dan het VK en de BRD, vanwege de compensaties 
die deze lidstaten voor hun aandeel in de begroting 
krijgen. Spreker is het er mee eens dat de Londense 
norm als financieel kader voor de landbouwuitgaven moet 
worden bevestigd. Hij pleit zelfs voor een dergelijke 
keurslijf en doet een beroep op de andere ministers om 
elke gelegenheid aan te grijpen om hetzelfde te doen. 
Spreker is er van overtuigd dat als het beleid niet 
wordt bijgesteld de hernationalisatie van het landbouw
beleid voor de deur staat. Herbevestiging van de Lon
dense norm zou op alle niveau's moeten worden gevraagd, 
bijvoorbeeld ook aan minister Stoltenberg. 
De vraag of deze norm kan worden aangehouden hangt 
vooral af van de vraag hoe snel de voorraden worden af
gezet en van een effectieve medeverantwoordelijkheids
heffing in de granen zonder de vele uitzonderingen die 
de Commissie wil maken. De Commissie ziet de problemen 
wel en spreekt over aanvullende financieringsbronnen 
voor het wegwerken van de voorraden of financiering op 
kosten van de boeren zelf, analoog aan het bestaande 
suikerregime. 
Het is nog niet bekend of de Commissie een marginale 
prijsverlaging zal voorstellen. De institutionele prijs 
is vorig jaar met 0,8% verlaagd. De vraag is of met 
aanvullende maatregelen de feitelijke marktprijzen kun
nen worden beïnvloed. In 1985 was de marktprijs gemid
deld 15% lager dan de officiële prijs. Helaas ziet 
spreker de BRD niet aan een prijsverlaging meewerken. 
Hij zal dan, als Voorzitter, aansturen op een verleng
ing van het huidige prijsseizoen en zich vervolgens 
concentreren op aanvullende maatregelen, zoals de mede
verantwoordelijkheidsheffing voor granen en de rund
vleessector . 
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De minister-president merkt op dat, indien de 
werkelijke marktprijs 15% lager ligt dan de officiële 
prijs, er in feite sprake is van een gigantische ex
portsubsidie . 

Minister Braks kan dit niet ontkennen maar 
hij acht het wenselijker thans geen grote politieke rel 
te veroorzaken over de prijzen, maar op andere gebieden 
het beleid bij te stellen en de prijzen met een jaar te 
verlengen. 
Voor wat betreft eventuele nationale maatregelen merkt 
hij op dat in de BRD de inkomensontwikkeling gunstig 
is. Maar in de BRD heeft slechts 16% van de boeren een 
boekhouding. Spreker verwacht dat het appel van minis
ter Kiechle om aanvullende inkomensmaatregelen te nemen 
niet zo sterk over zal komen. In de BRD bestaat inder
daad enige drang in de richting van ecologische land
bouw en het structureel afstoten van productiegronden. 
Nederland scoort wat dat betreft heel goed. Het ligt in 
het voornemen om 200.000 hectare uit productie te nemen 
wat overeenkomt met 10% van het landbouwareaal. Spreker 
durft dit nog niet zo hard te zeggen want er zijn nog 
geen financiële middelen voor. Het is de bedoeling de 
maatregel in samenwerking met het ministerie van Econo
mische Zaken in te stellen en de grond te bestemmen 
voor snelgroeiend bos met een kapplicht. Met het in
strument van het uit productie nemen van grond met na
tionale financiering kan ook elders in de Gemeenschap, 
met name in de BRD geopereerd worden. Spreker is voor
nemens de ecologische landbouw en het vervangen van 
landbouwgrond door bossen ook te propageren tijdens de 
SILVA-conferentie in Parijs. Hij geeft ten aanzien van 
de cijfers die minister Van den Broek noemde toe dat de 
grenzen heel dichtbij komen. Hopelijk kan toch in de 
Gemeenschap worden afgesproken dat wordt vastgehouden 
aan de Londense norm. Dit betekent een verder wegzakken 
van de marktprijzen en dan komt het er op aan om via de 
medeverantwoordelijkheidsheffing voldoende extra geld 
binnen te halen. 

Minister Ruding is van oordeel dat de REZ zou 
moeten vaststellen dat de Londense norm dient te worden 
gehandhaafd. Dit is een andere toonzetting dan die 
welke spreekt uit de nota van het ministerie van Land
bouw en de conclusies van de Coördinatie Commissie. Het 
kader waarbinnen tegenvallers dienen te worden opge
vangen is niet de 1,4% BTW-grens, maar alleen de Lon
dense norm. Bovendien houdt de constatering van de Co
ördinatie Commissie dat het BTW-percentage van 1,4% 
voorshands voldoende ruimte biedt, ook wanneer het 
landbouwbeleid extra kosten vergt, geen rekening met 
het feit dat ook andere tegenvallers voorlopig binnen 
deze ruimte dienen te worden opgevangen. Commissaris 
Christophersen heeft er onlangs op gewezen dat naast de 
moeilijkheden in de landbouwsector er ook problemen 
zijn in de structuurfondsen. 
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Voor zover er overschrijdingen zouden zijn, zijn er in 
theorie drie oplossingen: de 1,4% BTW-grens verhogen 
maar dat is tot 1988 niet aan de orde; opnieuw inter
gouvernementele bijdragen ad hoe waar Commissaris 
Christophersen tot sprekers ongenoegen op zinspeelde, 
ofwel voorfinanciering op de kapitaalmarkt waarmee het 
probleem naar de toekomst wordt verschoven en dat kan 
ook niet. 
Het voorkomen van nieuwe voorraden moet het hoofdpunt 
van de discussie zijn en daarnaast de afbraak van de 
huidige voorraden. De kosten van deze afbraak mogen 
niet boven op de landbouwuitgaven komen, maar uit de 
beschikbare ruimte. Voor het voorkomen van nieuwe voor
raden is de prijsstelling van groot belang. Frankrijk 
pleit voor een prijsverlaging; als Voorzitter moet Ne
derland ook dergelijke signalen afgeven. Vermindering 
van landbouwgrond zou ook een oplossing kunnen zijn, 
maar dit betekent ook het einde van iedere discussie 
over de inpoldering van de Markerwaard. Minister Braks 
staat op het standpunt dat agrarische grondvermindering 
nationaal dient te worden geregeld. Spreker begrijpt 
dat omdat een regeling vanuit Brussel een kluwe van 
fraude met zich mee zou brengen. Maar de uitspraak dat 
grondvermindering nationaal gefinancierd moet worden 
gaat spreker veel te ver. Men zal zodanige prijsmaatre
gelen moeten nemen dat een extra aanslag op de natio
nale begroting kan worden voorkomen. 

De minister-president ziet de grondvermin
dering zo dat het element prijsdaling wordt gebruikt om 
de boer te bewegen zijn grond in te leveren de op
brengst daarvan voor zijn inkomen te gebruiken. 

Minister Winsemius vraagt zich af of vermin
dering van landbouwgrond wel de oplossing is. De boer 
mag er immers niet slechter op worden. De netto contan
te waarde van zijn inkomen moet gelijk blijven en dat 
inkomen is gesubsidieerd. Het maakt geen verschil of 
men nu linksom of rechtsom subsidieert. Op deze wijze 
stelt men een instrument in waarmee het subsidiesysteem 
alleen maar wordt verplaatst. In de Relatienota wordt 
gesproken over een shake-out effect hetgeen betekent 
dat mensen vrijwillig met minder genoegen nemen. 

De minister-president merkt op dat de Rela
tienota een luxe instrument is van een Noordelijk Euro
pees land. Het uit productie nemen van grond kan een 
vorm van hernationalisatie zijn waar spreker geen be
zwaar tegen heeft. 

Minister Winsemius merkt op dat dit betekent 
dat men, niet meer via Brussel, maar nationaal blijft 
subsidiëren. Tegen een dergelijk dwijlen met de struc
turele kraan open heeft spreker groot bezwaar en de 
minister van Financiën ongetijfeld ook. 
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Minister Van Aardenne kan de opmerking over 
de Markerwaard niet volgen. Het gaat er om dat de mar
ginale gronden in Europa worden afgestoten. In de 14de 
eeuw werd het landbouwareaal van Europa gehalveerd door 
de marginale grond af te stoten. Daar zou men nu een 
voorbeeld aan moeten nemen. Als de Markerwaard vrucht
baar is kan minder-vruchtbare grond worden afgestoten. 
Het gaat er om tegen een zo laag mogelijke kostprijs te 
produceren en de producten op de wereldmarkt af te zet
ten . 

De minister-president merkt op dat de discus
sie over de Markerwaard in de Ministerraad thuis hoort. 

Minister Braks licht toe dat, als hij praat 
over een aanvullend financieringsinstrument, dit 
slechts bedoeld is om van de voorraden af te komen. 
Zijn opstelling ten aanzien van het uit productie nemen 
van grond loopt parallel met het rapport "Het Europese 
landbouwbeleid voorbij de scheidslijn van zelfvoor
ziening" van het Landbouw Economisch Instituut dat ten 
behoeve van de Wetenschappelijke Raad voor het Rege
ringsbeleid is opgesteld. Het rapport gaat uit van een 
terughoudend prijsbeleid en het uit productie nemen van 
marginale grond. 

De minister-president stelt voor de conclu
sies van de Coördinatie Commissie te aanvaarden met de 
volgende aantekeneningen: 

1° De constatering dat het BTW-percentage van 1,4% 
voorshands voldoende ruimte biedt voor de voorziene 
stijgingen van de uitgaven in de Landbouwsector 
houdt geen rekening met het feit dat ook uitgaven
stijgingen in andere sectoren dan de landbouw tot 
1988 binnen deze ruimte behoren te worden opge
vangen . 

2° De raad bevestigt dat moet worden vastgehouden aan 
de Londense norm voor de stijging van de landbouw
uitgaven . 
Alle betrokken bewindslieden zullen dit standpunt 
propageren in contacten met hun buitenlandse colle
ga's. 

De raad stemt hiermee in 


