
Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN 
Ex . nr . 

Nr:11646. 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 21 februari 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, Braks, Van den Broek, 
De Koning, Ruding, 
alsmede de staatssecretarissen Bolkestein 
en Van Eekelen. 

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

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

1.a. Notulen van de vergadering van 20 september 1 985 
(nr .1 1487 en 11487 b) 

Vastgesteld. 

b. Notulen van de vergadering van 31 januari 1986 
(nr 11621) 

Vastgesteld. 

2. Mededelinqen 

a. Tweede Kamer en Europese besluitvorming 

Minister Van den Broek deelt mede dat de 
reactie op de voorstellen van de Bijzondere Commissie 
voor Onderzoek van de organisatie en de werkwijze van 
de Kamer zal worden besproken in de Coördinatie Commis
sie op 24 februari en vervolgens in de Ministerraad van 
28 februari 1986. 
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Voorbereiding van de Landbouwraad van 24 en 25 
februari 1986 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 
18 februari 1986, punt 1, met bijlage) 

De voorzitter ^minister Van Aardenne heeft 
vernomen dat er in de Coördinatie Commissie een punt is 
gerezen over het begrip "buitengewone omstandigheden" 
in de regels met betrekking tot de budgettaire disci
pline . 

Minister Braks heeft aan de conclusies van de 
Coördinatie Commissie weinig toe te voegen. De Neder
landse benadering zal een herhaling van zetten zijn. 
Deze benadering is er op gericht om een beter evenwicht 
op de landbouwmarkten te bereiken en daarmee een betere 
budgettaire discipline en stabiele handelspolitieke 
verhouding. Spreker uit zijn bezorgdheid over de hou
ding niet alleen van enkele lidstaten, maar ook van het 
Europees Parlement, en met name ook van de Commissie. 
Uit de goede analyse van de Commissie in het Groenboek 
zijn geen goede voorstellen voortgekomen om de beoogde 
sanering tot stand te brengen. De situatie wordt steeds 
slechter. De voorraden hopen zich op. Zelfs nu, in de 
winter, gaat nagenoeg alle geproduceerde boter ook in 
Nederland naar de interventie en wordt in de critiek op 
het GLB ook Nederland aangesproken. De oude voorraden 
moeten worden afgebouwd, maar dat kan pas als het be
leid zodanig is omgebogen dat er geen nieuwe voorraden 
bijkomen. De Commissie-voorstellen zijn teleurstel
lend. Eigenlijk had zij moeten voorstellen de institu
tionele prijzen te verlagen. Met name gezien de houding 
van de Bondsrepubliek Duitsland bleek dit niet mogelijk 
te zijn. 
Als de Commissie-voorstellen ten aanzien van de granen 
worden aanvaard zullen de marktprijzen toch 10 a 13% 
dalen als gevolg van de wijziging van de kwaliteits
eisen en de interventievoorwaarden zoals een kleiner 
vochtgehalte voor granen. Ook van de voorstellen ten 
aanzien van rundvlees gaat een marktsanerende werking 
uit. 
Spreker heeft onlangs met minister Kiechle gesproken. 
Uit dit gesprek bleek dat er nauwelijks onderhande
lingsruimte is. Minister Kiechle verzet zich bijna emo
tioneel tegen elke, ook indirecte, prijsverlaging. Dat 
betekent dat de regels van de budgettaire discipline 
worden geschonden en in de komende jaren weer nieuwe 
bijstellingen nodig zullen zijn. 
Spreker is vast van plan om zich conform de geformu
leerde uitgangspunten in te blijven zetten, maar hij is 
zeer bezorgd over de haalbaarheid ervan, niet alleen 
door de opstelling van de Bondsrepubliek Duitsland, 
maar ook van de Commissie die volgens haar voorzitter 
Delors met een aanvullende begroting zal komen. 
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Het is echter onmogelijk om het beleid aan te passen 
als er geen budgettaire klem is. 
Spreker is dan ook blij dat er een Ecofin-Raad op 10 
maart plaatsvindt die de Landbouwraad de budgettaire 
spiegel kan voorhouden. Indien dit niet gebeurt dan 
vreest spreker dat de hele problematiek wordt doorge
schoven naar de Europese Raad. 
De Landbouwraad begint maandag met de discussie over de 
prijzen, doch in deze Raad zullen nog geen conclusies 
kunnen worden getrokken. Hopelijk zullen de onderwerpen 
zetmeel en suiker voor de chemische industrie kunnen 
worden afgerond. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat men 
het eens is dat de Londense norm moet worden gehand
haafd, maar de vraag is of er sprake is van een bijzon
dere omstandigheid als gevolg van de daling van de dol
larkoers. In de Coördinatie Commissie was een meerder
heid van mening dat hier geen sprake kan zijn van een 
bijzondere omstandigheid, maar in de nota van Landbouw 
wordt daarover anders geoordeeld. Als er geen reële 
verwachting op een prijsverlaging is rijst de vraag of 
men de noodzakelijke aanpassingen nog meer moet zoeken 
in de medeverantwoordelijkheidsheffing en andere maat
regelen. Bij de instelling van een medeverantwoorde
lijkheidsheffing voor granen doet zich de vraag voor of 
een zekere franchise aanvaardbaar is, maar dan wel 
kleiner dan de door de Commissie voorgestelde 25 ton 
per producent. 

Minister Ruding wijst er op dat de Commissie
voorstellen betrekking hebben op de begrotingsjaren 
1986 en 1987. Voor beide jaren meent hij dat moet wor
den vastgehouden aan de conclusie van de Raad voor 
Europese Zaken van 31 januari jl. inzake de Londense 
norm voor de stijging van de landbouwuitgaven. 
Dit betekent voor 1986 een aanzienlijk probleem. Er is 
namelijk sprake van een overschrijding van de Londense 
norm en derhalve van een overschrijding van de beschik
bare middelen. De vraag is of dit te verdedigen valt en 
wie voor deze overschrijding op zal draaien. Het nieuwe 
element in het door Commissaris Andriessen voorgesteld 
beleid is het wegwerken van de voorraden. 
Spreker heeft de heer Andriessen er op gewezen dat 
deze, op zich zelf juiste actie, niet buiten het nor
male begrotingskader mag worden gebracht en niet ten 
laste van de lidstaten mag komen. Commissaris Andries
sen heeft toen het plan opgevat om de benodigde credie-
ten te lenen op de kapitaalmarkt, hetgeen spreker hem 
eveneens heeft afgeraden. 
Nu wil de heer Andriessen extra credieten vragen op 
grond van "buitengewone omstandigheden" veroorzaakt 
door de daling van de dollarkoers. 
Spreker is er principieel tegen de daling van de dol
larkoers als buitengewone omstandigheid te erkennen. In 
andere sectoren van het beleid wordt de dollarkoers ook 
niet als zodanig beschouwd. Men kan in deze geen uit
zondering maken voor de landbouwsector. 



Zeer Geheim - 4 - REZ 21 februari 1986. 
(pt.3.) 

Dit betekent dat er voor financiële problemen voor het 
wegwerken van de voorraden nog geen oplossing is gevon
den. Hetzelfde probleem zal zich in 1987 voordoen maar 
de Coördinatie Commissie heeft daar niet expliciet over 
gesproken. Spreker is het, ten aanzien van het wegwer
ken van de voorraden, eens met de stelling genoemd op 
bladzijde 4 van de conclusies van de Coördinatie Com
missie dat de versnelde afzet, met de daarvoor benodig
de extra middelen, pas zinvol is wanneer effectieve om
buigingsmaatregelen zijn getroffen, die de productie 
zodanig beperken dat zich geen nieuwe voorraadvorming 
voordoet. Spreker heeft in dezelfde geest met Commissa
ris Andriessen gesproken en deze heeft ook niet ontkend 
dat dit het zwakke punt is in zijn voorstellen. Spreker 
is van oordeel dat Nederland terzake geen concessies 
mag doen en moet vasthouden aan zijn uitgangspunten. 

Minister Van Aardenne meent dat het grote 
punt niet alleen is de beperking van de voorraden, maar 
te voorkomen dat er nieuwe voorraden worden gevormd. 
Een duidelijke productiebeperking is een absolute voor
waarde. Het Groenboek gaf terzake goede suggesties, 
maar de concrete uitwerking daarvan in voorstellen is 
veel te mager. Spreker proeft uit de stukken enige 
vrees voor renationalisatie van het landbouwbeleid. 
Maar als er toch gerenationaliseerd moet worden laat 
men zich dan beperken tot de inkomenspolitieke kant 
door de lidstaten toe te staan voor hun kleine boeren 
inkomenspolitieke bijstandsmaatregelen te treffen. Op 
die manier behoeft het normale markt- en prijsbeleid 
niet daaronder te lijden. Spreker is van mening dat de 
Londense norm de richtsnoer moet blijven en dat fluctu
aties van de dollar niet als buitengewone omstandigheid 
mogen worden aangemerkt. Het is moeilijk om, nu het 
Commissie-voorstel er ligt, de prijzen alsnog te verla
gen. De vraag is echter of de afbraak van de positieve 
monetair compenserende bedragen (MCB's) buiten be
schouwing moet worden gelaten, ook al zal de Bondsrepu
bliek Duitsland ook hiervoor niet voelen. Ten aanzien 
van de franchise bij de medeverantwoordelijkheidshef
fing voor granen kan spreker zich vinden in de conclu
sie van de Coördinatie Commissie dat daarmee ingestemd 
kan worden. Dit is weliswaar een kwaad, maar een frag
mentatie van de markt is een nog groter kwaad. Men moet 
zich wel afvragen of een concessie op dit punt het gro
tere kwaad zal kunnen keren en of volgend jaar de rena
tionalisatie toch niet op ons af zal komen. 

Minister Van den Broek vindt dat de centrale 
vraag is hoe hard men wil vasthouden aan de Londense 
norm. Op basis van de Commissie-voorstellen wordt deze 
norm in 1986 met ruim 600 MECU overschreden. Afgezien 
van het feit dat de dollarkoers niet als buitengewone 
omstandigheid kan worden aangemerkt, maar eerder als 
conjunctureel verschijnsel moet worden gezien, is des
tijds bij de instelling van de budgetdiscipline vastge-
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steld, dat bij een eventuele overschrijding van de norm 
het claw-back-principe zou gelden in die zin dat over
schrijdingen in de twee daarop volgende jaren zouden 
moeten worden gecompenseerd. Dit betekent dat bij een 
overschrijding van de Londense norm tevens de nodige 
alternatieve ombuigingen moeten worden aangewezen. De 
enige reële ombuiging is een prijsverlaging, maar zeker 
nu de Commissie deze weg niet heeft gekozen lijkt dit 
niet meer haalbaar. Spreker is het er mee eens dat het 
geen zin heeft om de voorraden af te bouwen als tege
lijkertijd niet de productie wordt ontmoedigd. 

Minister De Koning is het eens met de benade
ring van minister Ruding. Niettemin zouden de Commssie-
voorstellen zoveel mogelijk moeten worden gesteund, 
daar deze in de gegeven situatie toch de meest realis
tische benadering zouden kunnen inhouden. In de loop 
van dit jaar zal waarschijnlijk blijken dat men vast 
komt te zitten. Dan staat men voor de keuze tussen het 
suppletoir beschikbaar stellen van gelden of het in el
kaar storten van het interventiemechanisme. De Ecofin-
raad zou de Commissie moeten vragen een soort crisis
scenario voor die situatie op te stellen. Op basis van 
zo'n scenario is het minder moeilijk iedereen te over
tuigen van de noodzaak om tot ombuigingen te komen. 
Het normale roulatiesysteem bij de afzet van de voorra
den moet intussen wel worden gehandhaafd omdat men oude 
voorraden niet te lang kan laten liggen. 

Staatssecretaris Van Eekelen is het met dit 
laatste eens doch het gaat om de extra afzet van voor
raden. Spreker zou zich voor wat betreft het handhaven 
van de Londense norm zo hard mogelijk willen opstellen. 
Wij staan nog aan het begin van het jaar en het is nu 
nog mogelijk om zodanige maatregelen te treffen dat de 
Londense norm kan worden gehandhaafd. Het is oneigen
lijk om nu al te zeggen dat er sprake is van een bij
zondere omstandigheid, al dan niet veroorzaakt door de 
dollarkoers, want nu bestaat nog de mogelijkheid om het 
beleid aan te passen. Het is ook irreëel om te verwach
ten dat de financiële overschrijding volgend jaar wordt 
ingehaald, want volgend jaar zijn de problemen alleen 
nog maar groter. De behoefte aan granen neemt af; de 
enige graanimporteurs zijn Afrika en de Sovjet-Unie. De 
wereldmarktprijs voor graan zal alleen maar dalen en 
volgend jaar zal de 1,4% BTW-grens worden bereikt. De 
REZ zou nu ook een besluit moeten nemen over de Neder
landse visie op de medeverantwoordelijkheidsheffing. 
Deze maatregel zou moeten gelden voor een zo groot mo
gelijke deel van de productie zodat zij een feitelijke 
prijsverlaging van betekenis tot gevolg kan hebben. Het 
is daarbij niet erg om een kleine franchise in te bou
wen voor de kleine producenten, omdat daar het probleem 
van de overproductie niet vandaan komt. 
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De minister-president steunt voor wat betreft 
het structurele vraagstuk, de stelling van minister Van 
Aardenne. Wat is het bezwaar tegen een nationale inko
menssubsidie aan boeren als daardoor de productie kan 
afnemen. De ervaring leert dat als men de boer minder 
geld per product geeft hij meer gaat produceren; het 
omgekeerde is waarschijnlijk ook waar. Aan het totale 
boerenbestand zal weinig meer veranderen want de uit-
stroming uit de landbouw is practisch tot stilstand ge
komen. De uitbreiding van de Gemeenschap leidt tot gro
tere welvaartsverschillen en het is een illusie te den
ken dat via het GLB één welvaartsniveau voor de boeren 
in stand kan worden gehouden. Een prijsverlaging zit er 
nu niet in; dit is om politiek-tactische reden onmoge
lijk. Daarom is spreker het er mee eens om te proberen 
het beleid zoveel mogelijk via quasi-prijsverlagingen 
zoals de medeverantwoordelijkheidsheffing om te bui
gen. Aansluitend op de door minister De Koning bepleit
te crisisscenario's wijst spreker op het anticiperend 
effect dat hiervan kan uitgaan. Als gezegd wordt dat de 
interventiemechanismen niet meer kunnen functioneren 
zal dit een afremmend effect hebben op de productie. 

Minister Braks heeft begrip voor het stand
punt van minister Ruding om vast te houden aan de Lon-
dense norm zonder erkenning van bijzondere omstandighe
den als gevolg van de daling van de dollarkoers. Het 
probleem is wel dat de begroting voor 1 9 8 6 is vastge
steld op basis van een dolalar/ECU verhouding van 
1 . 2 0 : 1 . 0 0 terwijl die verhouding nu 1 . 1 2 of zelfs 
1 . 1 0 : 1 . 0 0 is. Dit is een van de factoren die het be
heersbaar maken van de landbouwuitgaven zo moeilijk 
maakt. Principieel is spreker het echter met minister 
Ruding eens. Helaas heeft de Commissie een andere rich
ting gekozen die op politiek niveau ook de nodige steun 
zal krijgen. Dit maakt het des te noodzakelijker dat de 
Commissie en de Landbouwraad de budgettaire spiegel 
krijgen voorgehouden. Een claw-back operatie moet van
zelfsprekend worden toegepast; ook bij de verlenging 
van de suikermarktordening is onlangs een dergelijke 
maatregel getroffen. 
Helaas is een institutionele prijsverlaging voor de 
Commissie geen begaanbare weg geweest en daarom wil zij 
indirect tot een prijsverlaging komen. De Commissie 
heeft vergaande bevoegdheden om de interventies te be
perken, met name voor rundvlees. Van deze bevoegdheden 
heeft de Commissie in de afgelopen jaren geen of weinig 
gebruik gemaakt omdat politieke factoren bij het be
heersen van de markten een te grote rol speelden. Ge
zien deze ervaring zal de aankondiging van een crisis
scenario waarschijnlijk niet het door de minister-pre
sident verwachte effect op de productie hebben. Er ligt 
nu voor 9 miljard ECU aan voorraden opgeslagen; de Com
missie wil deze in drie jaar wegwerken, zodat dit pro
bleem zich in de eerstkomende jaren in dezelfde mate 
zal voordoen. 
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Spreker is het eens met minister Van Aardenne en de 
minister-president dat nationale inkomenstoeslagen mo
gelijk zijn. In Nederland is dit al gedaan door uitke
ringen ineens via het stelsel van de sociale zeker
heid. In Duitsland - waar bijvoorbeeld de boer geen 
ouderdomspensioen krijgt als hij 65 jaar wordt, maar 
pas bij bedrijfsbeëindiging - is men van oordeel dat de 
inkomens uit de prijzen moeten komen. Dit standpunt zou 
doorbroken moeten worden, want als men de inkomensga
rantie alleen blijft koppelen aan het markt- en prijs
beleid komt er nooit een oplossing. Spreker wenst de 
positieve MCB's liefst volledig af te breken, doch hij 
zit hier in een moeilijk parket, omdat hiermee grote 
belangen voor de Nederlandse boeren zijn gemoeid. Het 
bestaan van de positieve MCB's heeft een enorme invloed 
op het Duitse productie- en exportvolume. Men moet niet 
vergeten dat de Bondsrepubliek Duitsland de vierde 
grootste exporteur in landbouwproducten is geworden 
vooral als gevolg van de positieve MCB's. Nederland is 
wat de MCB's betreft gekoppeld aan de Bondsrepubliek 
Duitsland. De MCB's voor Nederland bedragen thans voor 
zuivelproducten 2.9%, voor suiker en rundvlees 1,8% en 
voor de overige producten 2,4%. Destijds (1984) is af
gesproken dat de positieve MCB's in 3 jaar zouden wor
den afgebouwd, maar er is consensus dat dit slechts bij 
gelegenheid van prijsverhogingen zal gebeuren. 

Minister Van Aardenne merkt op, dat eigenlijk 
een prijsverlaging zou moeten worden doorgevoerd. Nu 
die er niet komt is er alle aanleiding de positieve 
MCB's af te breken. 

Minister Braks denkt dat dit gen begaanbare 
weg is. De medeverantwoordelijkheidsheffing voor granen 
acht hij wel realiseerbaar. Men had eigenlijk een voor
stel voor een medeverantwoordelijkheidsheffing van 6% 
verwacht. De Commissie heeft helaas maar 3% voorgesteld 
zodat de onderhandelingsmarge in de Raad te beperkt 
is. Spreker heeft bezwaar tegen de vriendelijke toon 
van de Coördinatie Commissie over de voorgestelde fran
chise. De instrumenten van het markt- en prijsbeleid 
dienen schoon te worden gehouden. Als het dan toch tot 
een nuancering van de medeverantwoordelijkheidsheffing 
moet komen geeft spreker verre de voorkeur aan een uni
forme heffing van 3% met de mogelijkheid voor elke lid
staat om bij de uitvoering - net als bij de superhef
fing in de zuivel - regionale nuances aan te brengen. 
Dit zou de Nederlandse invalshoek kunnen zijn om, als 
voorzitter, een brugfunctie te vervullen. Met een tot 
het einde toe vasthouden aan de Londense norm dreigt 
Nederland in een geïsoleerde positie te komen, terwijl 
wij - zeker als voorzitter - geen veto mogen uitspre
ken . 
Het is buitengewoon belangrijk dat de Landbouwraad door 
de Ecofin-raad in de budgettaire klem wordt gezet. 
Spreker verwacht dat minister Ruding er in zal slagen 
de Ecofin-raad het budgettaire kader te laten bevesti
gen . 
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De wereldmarktprijs zal niet alleen dalen door de dol
larkoers maar ook door de nieuwe structuur van het Ame
rikaanse Landbouwbeleid. Er is te weinig geld om de 
Farmbill uit te voeren. Dat heeft ongeveer hetzelfde 
effect als de begrotingsdiscipline in de Gemeenschap en 
leidt er toe dat de loan-rate en de target-price omlaag 
moeten. Spreker steunt de gedachte van minister De 
Koning om een crisisscenario te laten opstellen al zou 
hij dit voorlopig niet openbaar willen maken. Daarnaast 
moet voortdurend worden gezocht naar extra afzetmoge
lijkheden ongeacht de critiek die dit kan opleveren, 
bijvoorbeeld ten aanzien van de afzet van rundvlees 
naar de Sovjetunie. Spreker antwoordt op een vraag van 
minister Ruding hoe een crisisscenario er uit zou kun
nen zien f dat in de eerste plaats gedacht zou kunnen 
worden aan gerichte medeverantwoordelijkheidsheffingen 
die de kosten van de afzet van voorraden kunnen op
vangen en voorts aan een stopzetting van de interven
ties . 

De minister-president is van mening dat de 
aankondiging vooraf van een eventuele interventiestop 
een remmend effect op de productie kan hebben. 

Staatssecretaris Van Eekelen vraagt waarom 
minister Braks het instrument van garantiedempels ge
koppeld aan een bepaald volume niet genoemd heeft. 

Minister Braks antwoordt dat dit instrument 
niet haalbaar is nu de Bondsrepubliek Duitsland vorig 
jaar voor het eerst een veto heeft gebruikt ten aanzien 
van de verlaging van de graanprijs, via een beperking 
van de garantiehoeveelheid. 

Staatssecretaris Van Eekelen verwacht niet 
dat de Bondsrepubliek Duitsland voor de tweede keer een 
veto zal inroepen. 

Minister Braks is daar niet zo zeker van ge
zien de grote emoties in de Bondsrepubliek Duitsland 
toen de Commissie achteraf alsnog van haar bevoegdheid 
tot prijsverlaging gebruik maakte. 

Minister Van den Broek wijst er op dat naast 
de voorzitterschapsaspecten voor de Landbouwraad ook 
een Nederlands standpunt moet worden geformuleerd. Tot 
dusver zal worden vastgehouden aan de Londense norm, 
maar deze dreigt met 600 MECÜ te worden overschreden. 
Moet dan voor een stopzetting van de interventies wor
den gepleit, zoals de minister-president heeft voorge
steld; moet de Commissie dan elders op de begroting 600 
MECÜ zien te bezuinigen of moet deze overschrijding op 
de begroting 1987 worden ingehaald. 

De minsiter-president stelt een benadering in 
fases voor. In deze fase moet worden vastgehouden aan 
de budgettaire norm. Als op grond daarvan moet worden 
geconstateerd dat de situatie scheef gaat lopen zal 
moeten worden gedreigd met stopzetting van de interven
ties. Als ook dat niet helpt zal een pakket van maatre
gelen tot stand moeten worden gebracht waarin een zo 
hoog mogelijke medeverantwoordelijkheidsheffing zit en 
ook een afbraak van de positieve MCB's. 
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Nederland zou in deze fase in ieder geval zo strak mo
gelijk moeten inzetten. Het uiten van dreigementen is 
juist in deze fase zinvol omdat daardoor een klimaat 
kan ontstaan waarin nare maatregelen bespreekbaar wor
den . 

Minister Braks is wel in staat om de nodige 
instrumenten aan te geven, maar hij heeft daarbij enige 
aarzeling of juist Nederland dat weer moet doen. De ge
moederen in de Nederlandse landbouw zijn ook sterk in 
beweging. 

De heer De Zeeuw betwijfelt of een dreiging 
met stopzetting van interventies zal helpen. De inter
venties voor rundvlees kunnen vrij gemakkelijk worden 
beperkt, voor de granensector is dit al veel moeilijker 
en voor de zuivelsector is een beperking niet mogelijk 
omdat volgens de regels van de marktordening bij gebrek 
aan communautaire middelen, nationaal moet worden gefi
nancierd. Als het op deze wijze ooit tot renationalisa
tie van het GLB zou komen dan zal de Bondsrepubliek 
Duitsland daar zeker niet tegen zijn. De welvaart in de 
Bondsrepubliek Duitsland is hoog genoeg om de boeren 
rechtstreeks te kunnen betalen. 

Staatssecretaris Van Eekelen meent dat een 
situatie, waarin door gebrek aan geld de interventie 
zal moeten worden stopgezet, niet zal ontstaan omdat de 
Commissie dan de Lidstaten zal voorhouden dat zij hun 
juridische verplichting tot financiering zullen moeten 
nakomen. 

Minister Braks antwoordt op een vraag van 
minister Van Aardenne over de posities van de andere 
Lidstaten, dat het Verenigd Koninkrijk altijd bereid is 
Nederland te volgen als de typisch op het Verenigd Ko
ninkrijk gerichte maatregelen maar kunnen worden ge
handhaafd. Het Verenigd Koninkrijk is ook voorstander 
van een prijsverlaging. Denemarken denkt meestal met 
ons mee maar de regeringen van de overige lidstaten 
praten alleen hun boeren na. 

De heer De Zeeuw meent dat het nationale ele
ment van de inkomenspositie altijd een mogelijkheid is 
om de Bondsrepubliek Duitsland er toe te brengen be
paalde ombuigingen te accepteren. De Bondrepubliek 
Duitsland zal een medeverantwoordelijkheidsheffing eer
der accepteren dan een prijsdaling. Een voordeel van 
een medeverantwoordelijkheidsheffing is dat deze maat
regel geldt opbrengt. 1% medeverantwoordelijkheidshef
fing heeft bovendien meer effect op de markt dan 1% 
prijsverlaging. Om deze redenen zou men aan medeverant
woordelijkheidsheffingen als instrument tot sanering de 
voorkeur moeten geven. 

De minister-president meent dat naast de 
medeverantwoordelijkheidsheffing toch ook de dreiging 
met een interventiestop in dit stadium van betekenis 
kan zijn. Spreker vraagt hoe, na de komende Landbouw
raad, de verdere procedure zal zijn. 
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Minister Braks antwoordt dat in de komende 
Landbouwraad voor de eerste keer over de landbouwprij
zen en de begeleidende maatregelen zal worden gespro
ken. Spreker had een volgende Landbouwraad voorzien op 
10 en 11 maart om, nog voor de Franse verkiezingen, 
overeenstemming te bereiken over het granendossier. 
Frankrijk is hiertoe wel bereid, maar de Bondsrepubliek 
waarschi jnlijk niet. 

Minister Ruding vraagt wie in de Landbouwraad 
het strenge verhaal zal houden, de voorzitter of de Ne
derlandse delegatie. Hij neemt aan dat het voorzitter
schap zich soepel zal moeten opstellen en dat dus de 
Nederlandse delegatie de zaken op scherp moet zetten. 
Deze zal in dit stadium geen beroep mogen doen op de 
claw-back-regeling. Dit is een verkeerd uitgangspunt 
omdat iedereen weet dat de problemen in de komende ja
ren minstens even groot zullen zijn. 
Voor een nieuwe Duits veto zou de Nederlandse delegatie 
niet moeten terugschrikken. 
Dan de vraag welke elementen in een crisisscenario moe
ten worden gestopt. De afbraak van de positieve MCB's 
zou daarin zeker een rol moeten spelen; dit is beter 
verdedigbaar dan een prijsverlaging maar tendeert in 
dezelfde richting. Verder moet op z'n minst met een li
mitering van de interventie worden gedreigd. Spreker 
heeft alle begrip voor de wens van minister Braks om de 
Landbouwraad door de Ecofin-raad in een budgettaire 
klem te laten zetten, maar hij vreest dat de Ecofin-
raad op zijn beurt het probleem zal willen doorschuiven 
naar de regeringsleiders. Zolang met name Bondskanse
lier Kohl niet bereid is in te stemmen met harde maat
regelen in de landbouwsector of bezuinigingen elders in 
de EG-begroting, zal er geen oplossing komen. Als de 
noodzakelijke ombuigingen in het landbouwhoofdstuk niet 
lukken omdat het landbouwbeleid kennelijk prioriteit 
heeft, dan zal elders in de EG-begroting moeten worden 
bezuinigd. 

Minister Van den Broek beveelt minister 
Ruding aan een gesprek te hebben met de financiële des
kundigen uit het Europees Parlement om hen te overtui
gen van de ernst van de situatie. 

Minister Ruding is hiertoe bereid en zal en 
marge van de Ecofin-raad een gesprek hebben met de Be
grotingscommissie van het Europees Parlement. 

De minister-president stelt na een korte ver
dere discussie voor de conclusies van de Coördinatie 
Commissie te aanvaarden met de volgende aantekeningen: 
1° De delegatie zal, zowel in de Landbouwraad als in 

de Ecofin-raad, vasthouden aan de Londense norm voor 
de stijging van de landbouwitgaven. Het beroep van 
de Europese Commissie, naar aanleiding van de waar
dedaling van de dollar, op buitengewone omstandig
heden in de zin van artikel 2 van de regels van de 
budgetdiscipline zal worden afgewezen. 
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2° De delegatie zal de Europese Commissie voorstellen 
een crisisscenario voor te bereiden voor het geval 
de Londense norm dreigt te worden overschreden. 
Daarbij kan worden gedacht aan een combinatie van de 
volgende beleidsinstrumenten: beperking van de in
terventies ; verhoging van medeverantwoordelijkheids
heffingen en verlaging c.q. afschaffing van posi
tieve MCB's. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 

Voorbereiding van het Voorzitterschap 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie 
d.d. 18 februari 1986, punt 2, met bijlage) 

Minister Van Aardenne verwacht in de Indus-
trieraad van 3 maart geen grote problemen. Spreker 
heeft op 20 februari een bezoek aan Madrid gebracht, en 
gesproken met de Spaanse minister van Financiën die 
vertelde dat hij in een brief aan de voorzitter van de 
Ecofin-raad had voorgesteld de budgettaire verwerking 
van de daling van de olieprijzen in de Raad aan de orde 
te zullen stellen. Spreker wilde de ontwikkling van de 
olieprijzen ook in de Energieraad van 20 maart aan de 
orde stellen. Hij acht een gecoördineerde actie van het 
Voorzitterschap in deze gewenst. 

De minister-president stelt voor dit punt na
der in de Ministerraad te bespreken en de conclusies 
van de Coördinatie Commissie te aanvaarden. 

De raad besluit aldus. 

De secretaris. 

Aldus vastgesteld 
in de vergadering 
van 21 maart 1986, 
De Minister-President, 


