
Zeer Geheim 

Ex.nr 
MINISTERRAAD 
Nr.10651 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 14 oktober 1983 in het Catshuis, 

aangevangen 's morgens om 10 uur en 
's middags voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Van Aardenne, Braks, 
Brinkman, Van den Broek, Deetman, 
De Koning, Korthals Altes, Rietkerk, 
Ruding, De Ruiter, Schoo, Smit en 
Winsemius 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.l4b), Brokx (pt.l4b 
en 1 4 c ) , Van Eekelen (pt.3). De Graaf 
(pt.7 en 9 ) , Koning (pt.4 t/m 8, 14b en 
I4c), Scherpenhuizen (pt.10) en Van Zeil 
(pt.5 t/m 7) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretar issen: drs.C.J.W.Wilmer 

(pt.1 t/m 6, 7 ged. 
en 8 t/m 11) 
drs.A.J.M.van Poppel 
(pt.7 ged. en 
12 t/m 14) 

Hoofddirecteur RVD : mr.M.J.D.van der Voet 

1. Notulen van de vergadering van 30 september 1983 
(nr.10637 en 10637c) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 
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Minister Ruding geeft te kennen dat 
staatssecretaris Koning in zijn plaats de 
vergadering van het comité zal bijwonen. 

De raad stemt op voorstel van de 
minister-president in met de voorstellen uit de 
aantekening van de voorzitter van de Nederlandse 
delegatie in de Raad van de Economische Unie met 
dien verstande dat de nota over de interne markt 
bij aanvaarding niet slechts een interne status 
zal hebben. 

3 b. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 11 oktober 1983 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 11 oktober 1983, nr.273482, met bijlage) 

Minister De Koning merkt op dat in de 
komende Algemene Raad eventueel de in de eerst
volgende onderhandelingszitting met Portugal af 
te leggen verklaring over het. hoofdstuk sociale 
zaken aan de orde komt. Voor wat betreft het 
vrije verkeer van werknemers kunnen concessies 
worden gedaan, maar ten aanzien van het 
werkland/woonland-beginsel in verband met de 
kinderbijslag dient het ingenomen standpunt te 
worden gehandhaafd. 

Minister Braks wijst erop dat de 
verlenging van de steunregeling voor krenten, 
rozijnen en vijgen weer op de agenda van de 
Landbouwraad is geplaatst. Griekenland hecht 
grote waarde aan deze regeling. Groot-Brittannië, 
de bondsrepubliek Duitsland en Nederland houden 
besluitvorming dienaangaande reeds enige tijd 
tegen. Dezerzijds wordt de inbouw van een plafond 
als voorwaarde gesteld. Dit jaar zou eventueel 
toch met de voorgestelde verlenging kunnen worden 
ingestemd. Naar aanleiding van de conclusies van 
de coördinatiecommissie merkt spreker op dat de 
budgettaire situatie van de Gemeenschap zeer 
ernstig is. Het Europese parlement heeft 
weliswaar een aanvullende begroting goedgekeurd, 
maar er zijn nog meer gelden nodig. Het is zeer 
de vraag of deze binnen de eigen-middelengrens 
zijn te vinden. De uitbetaling van voorschotten 

s- is opgeschort tot 23 oktober a.s.; de uitbetaling 
zal echter zeker worden uitgesteld tot het einde 
van dit jaar. In het horizontale beheerscomité is 
van Nederlandse zijde daarmee ingestemd. 
Opschorting was noodzakelijk,\omdat paniek was 
ontstaan. Dit blook uit hot groter aantal 
aanvragen voor—voorschotten^ 
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Staatssecretaris Van Eekelen meent dat 
de gang van zaken rond de getroffen maatregel 
duidt op onenigheid binnen de commissie. De lijn 
van de commissie spoort in feite met het 
Nederlandse memorandum. De uitgestelde 
uitbetalingen zullen echter volgend jaar moeten 
worden verricht. Dat zal dan opnieuw een 
begrotingsprobleem geven. Spreker informeert of 
het correct is dat de commissie de eerst 
aangewezene is om maatregelen in verband met de 
financiële problematiek te treffen. 

Minister Braks bevestigt dat binnen de 
commissie de meningen uiteen liepen. De commissie 
dient als eerste een oplossing aan te dragen voor 
de financiële problematiek. Vandaar is in het 
beheerscomité van Nederlandse zijde voorgestemd. 

Minister Van den Broek merkt 
desgevraagd met betrekking tot de Speciale Raad 
die afgelopen week is gehouden, op dat er 
dienaangaande geen sprake was van een volledige 
immobiliteit. Voor wat betreft de moeilijke 
punten van het landbouwbeleid is besloten tot het 
instellen van een speciale groep bestaande uit 
staatssecretarissen en directeuren-generaal. Met 
betrekking tot de zuivel ontwikkelen de 
besprekingen zich in de richting van een super
heffing. Ten aanzien van de graanvervangers is er 
sprake van een exploratoir mandaat voor de 
commissie om besprekingen te voeren met de 
Verenigde Staten. Frankrijk heeft voorkeur voor 
een procedure in het kader van de GATT. Ten 
aanzien van de financiële richtlijnen is enige 

ïist geboekt. De commissievoorstellen terzake 
kunnen wellicht nog iets conform de Nederlandse 
opvatting worden aangescherpt. De bondsrepubliek 
Duitsland staat wat dat betreft aan Nederlandse 
zijde. De voorgestelde heffing op oliën en vetten 
is niet aan de orde geweest. Inzake de monetaire 
compenserende bedragen is door de Bondsrepubliek 
een zeer hard standpunt ingenomen. Daarbij moet 
worden aangetekend dat de Duitse delegatie 
clstrekt geïsoleerd stond. Wellicht kan een iets 

gewijzigd voorstel van de commissie op dit punt 
tot een oplossing leiden. Met betrekking tot de 
financiering heeft spreker de indruk dat de 
Duitse opstelling iets soepeler is geworden. De 
Bondsrepubliek wenst stringente randvoorwaarden, 
maar kan instemmen met een uitbreiding van de 
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eigen middelen. Alleen het Verenigd Koninkrijk 
staat nog op het standpunt dat daarover pas 
gesproken kan worden na het vaststellen van de 
randvoorwaarden. Voor wat betreft de lusten- en 
lastenproblematiek is het Deense voorstel door 
acht van de tien lidstaten aanvaard. De steun 
voor het voorstel is echter iets minder geworden, 
namelijk in die zin dat de oplossing niet 
uitsluitend aan de uitgavenkant gezocht zou 
moeten worden, maar ook aan de inkomstenkant. 
Daartegen heeft Nederland zich altijd verzet. 
Spreker verwacht dat de uiteindelijke oplossing 
toch een combinatie zal inhouden. Uit de 
voorstellen voor nieuw beleid zal tijdens de 
romende Europese Raad een keuze moeten worden 
gemaakt. 

Minister Braks vreest dat omtrent het 
landbouwbeleid geen spoedige besluitvorming zal 
plaatsvinden. Men wil voor de zuivelsector wel 
quota aanvaarden, maar met uitzonderingen. Aan 
aanvaarding van het Ierse voorstel terzake is 
spreker nog niet toe. Er is immers geen behoefte 
aan een groei in deze sector. Tegemoetkoming aan 
de Ierse wensen zou niet alleen voor dit land 
gevolgen hebben, maar ook voor de kleinere 
producenten in andere landen. Aangezien ten 
gevolge van daarvan 40% a 50% van de melk-
produktie zou worden uitgesloten, is het voorstel 
niet aanvaardbaar. Ter zake van de monetaire 
compenserende bedragen neemt de Bondsrepubliek 
weliswaar een geïsoleerd, maar overigens een zeer 
hard standpunt in. Bij het tonen van begrip voor 
problemen in andere landen dient het Nederlandse 
belang evenzeer goed in het oog te worden 
gehouden. Er moet rekening mee worden gehouden 
dat uitzonderingsregelingen in belangrijke mate 
ten laste van Nederland komen. 

Minister Ruding informeert hoe groot 
minister Van den Broek de kans acht dat er nog 
een zodanig goede voorbereiding plaatsvindt dat 
in Athene bij de komende Europese Raad besluiten 
zullen kunnen worden genomen over belangrijke 
punten, danwel of de problematiek zal worden 

orgeschoven naar de eerste helft van 1984. 
Minister Van den Broek acht uitspraken 

over de kansen op succes speculatief. Iedere 
lidstaat erkent de noodzaak van een snelle 
gemeenschappelijke besluitvorming, maar tevens 
worden de nationale belangen in het oog gehouden. 
Als het voorzitterschap en de commissie erin 
slagen aanvaardbare compromissen te formuleren, 
kunnen er in Athene besluiten worden genomen. 
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De min ister-president heeft de indruk 
dat ten aanzien van de zuivel het element van de 
prijsbeheersing enigszins op de achtergrond 
blijft. Overigens moet worden voorkomen dat de 
mediterrane produkten bij ingrepen in de landbouw 
buiten schot blijven. 

De ministers Van den Broek en Braks 
geven aan dat het prijsbeheersingselement 
evenzeer aan de orde is. Laatstgenoemde verwijst 
voor wat betreft de mediterrane produkten naar 
het door Nederland ingediende memorandum. Dit is 
niet enthousiast ontvangen. 

De minister-president is van oordeel
dat met ernst moet worden gewerkt aan 
oplossingen, maar dat daarbij niet de Nederlandse 
celangen uit het oog mogen worden verloren. 

Staatssecretaris Van Eekelen waarschuwt 
tegen te hoge verwachtingen voor wat betreft de 
komende Europese Raad. Op een aantal terreinen, 
onder andere de landbouw, kunnen wel degelijk 
principebesluiten worden genomen. Het zal wel de 
vraag zijn of dergelijke beslissingen zodanig 
geformuleerd kunnen worden dat op basis daarvan 
concrete maatregelen kunnen worden getroffen. Met 
betrekking tot het nieuwe communautaire beleid 
heeft de Britse minister van buitenlandse zaken 
Howe aangegeven dat er nu zoveel voorstellen zijn 
dat er prioriteiten moeten worden gesteld. In dat 
verband zijn de volgende onderwerpen genoemd: 
versterking van de interne markt, een actie op 
het terrein van energiebeleid, in het bijzonder 
ter zake van vaste brandstof, een belangrijke 
maatregel óp het terrein van het milieu, waarbij 
wordt gedacht aan loodvrije benzine en voorts 
transport en innovatie. Deze onderwerpen sluiten 
aan bij de Nederlandse lijn, uitgezonderd 
wellicht de vaste brandstof. 

De minister-president stelt voor de 
conclusies van de coördinatiecommissie te 
aanvaarden. De raad stemt hiermee in. 


