
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD 
Ex.nr. 

Nr.10755 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 6 januari 1984 in de Trêveszaal van 
het Kabinet Minister-President, aangevangen 

's morgens om 10 uur en 's middags 
voortgezet 

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

Voorts zijn aanwezig de staats
secretarissen Bolkestein (pt.3). 
Van Eekelen en Van Houwelingen 

Secretaris : mr.G.P.I.M.Wuisman (plv. 
Adjunct-secretarissen: drs.A.J.M.van Poppel 

(pt.1 t/m 3g en 
4 t/m 8 ged.) 
drs.C.J.W.Wilmer (pt.3h, 
8 ged. en 9 t/m 11) 

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

1 a. Notulen van de vergadering van 25 november 1983 
(nr.10711 en 10711c) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

• M M 
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2 e • Invoeringswet boeken 3 y 5 en 6 nieuw burgerlijk 
wetboek, achtste gedeelte, inzake de aanpassing 
van de wet op de bedrijfsorganisatie en enige 
andere wetten (Brief van de minister van 
justitie dd. 15 december 1983, nr.660/683, met 
wetsontwerp) 

Minister Rietkerk wijst erop dat in de 
wet agglomeratie Eindhoven een wijziging met 
dezelfde strekking dient te worden aangebracht 
als wordt voorgesteld met betrekking tot de wet 
openbaar lichaam Rijnmond. De raad stemt in met 
het voorstel. 

2 f. Wijziging van het uitvoerbesluit staalprodukten 
VS 1983 (Brief van de staatssecretaris van 
Economische Zaken Bolkestein dd. 22 december 
1983, nr.183/14907, met ontwerp-besluit) 

Zonder discussie aanvaard. 

3. Buitenlands beleid 

a. Benoeming in de buitenlandse dienst (Brief van 
de minister van Buitenlandse Zaken 
dd. 22 december 1983, nr.DC336469, met bijlage) 

De raad stemt in met de voordracht ter 
benoeming van mr.W.J.baron de Vos van Steenwijk 
tot ambassadeur te Helsinki (Finland). 

3 b. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 3 januari 1984 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 3 januari 1984, nr.470, met bijlagen) 

Minister Ruding merkt op dat de 
financiële problematiek in de EG naar verwachting 
in 1984 zeer nijpend zal worden, omdat de in de 
EG-begroting 1984 ter beschikking gestelde 
bedragen waarschijnlijk niet toereikend zullen 
blijken te zijn. Spreker vraagt of de Europese 
Commissie ervan uitgaat dat de landbouwprijzen 
voor het komende verkoopseizoen niet zullen 
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worden verhoogd. Het ziet ernaar uit dat de 
superheffing in de zuivelsector waarschijnlijk 
niet op korte termijn zal kunnen worden 
ingevoerd, zodat het niet is uitgesloten dat de 
Europese Commissie in de loop van 1984 een extra 
bijdrage van de lidstaten zal vragen om de 
uitgaven te dekken. Om dit te voorkomen is het 
gewenst dat de Landbouwraad van meet af aan in 
1984 met de Europese Commissie streeft naar 
zoveel mogelijk bezuinigingen in de landbouw
uitgaven en daarbij rekening houdt met ten minste 
een bevriezing van de landbouwprijzen, uitgedrukt 
in e.cu.'s. Spreker vraagt voorts of al iets 
bekend is van de aanpak die voortvloeit uit het 
het Franse voorzitterschap gedurende het komende 
halfjaar. 

Minister Van Aardenne wil vernemen hoe 
het mogelijk zal zijn bij een verlenging van de 
bestaande landbouwstructuurmaatregelen (punt 1.2) 
de produktiestimulerende werking daarvan zoveel 
mogelijk tegen te gaan. 

Minister Braks merkt op dat nog geen 
duidelijkheid bestaat over de wijze waarop onder 
het Franse voorzitterschap de belangrijkste 
communautaire vraagstukken van dit moment zullen 
worden aangepakt. Naar verluidt zou hierover 
binnen de Franse regering geen overeenstemming 
bestaan. Van Nederlandse zijde is het streven 
erop gericht zo spoedig mogelijk te komen tot een 
omschrijving van de actuele problematiek en van 
daar uit naar oplossingen te zoeken. Het verdient 
aanbeveling de speciale groep die al nuttige 
diensten heeft bewezen met de voorbereiding van 
deze werkzaamheden te belasten. Op grond van de 
opstelling van de Franse delegatie bij de 
besprekingen in het speciaal landbouwcomité 
(CSA), mag worden verwacht dat van Franse zijde 
aan deze aanpak zal worden meegewerkt. Spreker 
deelt de zorg van minister Ruding inzake de 
verwachte budgettaire problematiek. Met name in 
de zuivelsector is sprake van een ernstige 
situatie. De melkproduktie is in 1983 met 4% 
gestegen. Momenteel vloeit 2/3 deel van de boter-
produktie rechtstreeks in de interventievoorraad, 
hetgeen voor de tijd van het jaar ongebruikelijk 
veel is. Waarschijnlijk ligt aan deze 
ontwikkeling de op handen zijnde invoering van de 
superheffing ten grondslag. Mede onder invloed 
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van de stijging van de krachtvoerprijzen is het 
mogelijk dat deze forse produktiestijging zal 
afnemen. In de gegeven omstandigheden ontbreekt 
de ruimte de EG-landbouwprijzen te verhogen. Een 
minderheid van de Europese Commissie is 
voorstander van een prijsbevriezing. Spreker 
meent dat een evenwichtiger benadering mogelijk 
is als prijsaanpassingen voor alle landbouw-
produkten waarvoor een markt- en prijsverordening 
geldt, achterwege zullen blijven, maar nu al is 
duidelijk dat de zuidelijke Europese landen voor 
hun produkten een prijsverhoging en de 
noordelijke landen een prijsbevriezing of 
verlaging zullen nastreven. Voorstellen van de 
Europese Commissie om gebruik makend van zijn 
bevoegdheden, tot bezuinigingen in de landbouw
uitgaven te komen door middel van bijv. een 
vertraging in de interventiebetalingen, zullen 
inmiddels door Nederland worden gesteund. Het is 
gewenst de besluitvorming over de aanpassing van 
het communautair zuivelbeleid zo spoedig mogelijk 
af te ronden. Het uitblijven van definitieve 
beslissingen schept met name voor melkveehouders 
die uitbreidingsinvesteringen overwegen grote 
onzekerheid. Een andere ontwikkeling die reden 
tot zorg geeft, betreft het toenemend 
protectionisme. Het Verenigd Koninkrijk heeft 
onlangs de invoer van bloemen, met name 
chrysanten, uit Nederland stopgezet. Voorts heeft 
het feit dat zich onlangs in Nederland een geval 
van mond- en klauwzeer heeft voorgedaan, 
Noorwegen aanleiding gegeven de invoer uit 
Nederland van landbouwprodukten stil te leggen. 

. Het overleg over oplossing van deze handels
problemen is inmiddels gaande. Voor wat betreft 
de verlenging van de bestaande landbouwstructuur
maatregelen verbindt Nederland aan de voort
zetting van de financiering van deze maatregelen 
de voorwaarde dat met de steunverlening geen 
uitbreidingsinvesteringen mogen worden 
gesubsidieerd. Op grond van de daartoe strekkende 
bepalingen uit de betrokken verordeningen is het 
mogelijk een dergelijke voorwaarde te stellen. 

Minister Ruding vraagt of het mogelijk 
wordt geacht dat de Landbouwraad, los van de 
andere grote communautaire vraagstukken, op korte 
termijn tot invoering van de superheffing in de 
zuivelsector zal besluiten. 



Zeer Geheim -6- MR 6 januari 1984 
(Pt.3b) 

Minister Braks wijst erop dat de 
kwestie van de superheffing inmiddels een 
politiek vraagstuk is geworden. Gevreesd moet 
worden dat het daarom niet mogelijk zal zijn in 
de Landbouwraad over deze kwestie afzonderlijk 
een besluit te nemen. Op zichzelf staat niets een 
afzonderlijk besluit in de weg. Spreker heeft er 
in het openbaar al op gewezen dat de superheffing 
eventueel met terugwerkende kracht zal worden 
toegepast. 

Staatssecretaris Van Eekelen acht het 
van belang niet de indruk te wekken dat de 
opvattingen die tijdens de Europese Raad in 
Athene naar voren zijn gebracht, geheel of 
gedeeltelijk als onhaalbaar moeten worden 
aangemerkt. Het verdient aanbeveling de 
besprekingen op basis van de toen beschikbare 
dossiers die zich waarschijnlijk op sommige 
onderdelen al voor een compromis lenen, voort te 
zetten. Spreker deelt mee door de nieuwe Franse 
minister voor Europese aangelegenheden, de heer 
Dumas, die een vertrouweling van president 
Mitterrand wordt genoemd, te zijn uitgenodigd 
voor een binnenkort te voeren gesprek. Mogelijk 
zal tijdens dit gesprek enige duidelijkheid over 
de aanpak die het Franse voorzitterschap van de 
EG voor ogen staat, kunnen worden verkregen. 
Tijdens de EG-begrotingsraad op 22 november jl. 
is afgesproken dat de Europese Commissie elke 
twee maanden aan de EG-raad een overzicht zal 
voorleggen over de stand van zaken met betrekking 
tot de uitvoering van de begroting in 1984, 
teneinde de EG-raad zonodig tijdig maatregelen 
tot beheersing van de uitgaven te kunnen laten 
treffen. 

De minister-president acht het van 
belang de landbouwprijzen voor het komende 
verkoopseizoen niet te verhogen. Als een prijs
bevriezing kan worden gecombineerd met een 
tussentijds akkoord over ingrijpende beleids
aanpassingen in de zuivelsector, met name over de 
superheffing, wordt al een aanzienlijk deel van 
de voorgenomen bezuinigingen gerealiseerd, ook al 
is het niet uitgesloten dat de besluitvorming 
over de overige dossiers dan niet meer zal worden 
afgerond. Als deze combinatie niet haalbaar zal 
blijken, dienen de verdere ontwikkelingen naar 
aanleiding van de tweemaandelijkse rapportages te 
worden afgewacht. 
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Minister Braks deelt de mening dat 
aanpassingsmaatregelen met name in de zuivel
sector zo spoedig mogelijk van toepassing dienen 
te zijn. Omdat een evenwichtige benadering is 
geboden, dient de besluitvorming zich echter niet 
tot de zuivelsector te beperken, maar ook op de 
andere landbouwsectoren betrekking te hebben. Als 
de Europese Commissie prijsvoorstellen indient, 
zal in de Landbouwraad de landbouwproblematiek in 
brede zin onderwerp van discussie zijn. Spreker 
geeft er echter de voorkeur aan dat geen p r i j s 
voorstellen worden ingediend, omdat dan door 
middel van verlenging van de verkoopseizoenen 
voor de afzonderlijke produkten de prijzen 
feitelijk worden bevroren. 

De raad stemt op voorstel van de 
minister-president in met de conclusies van de 
coördinatiecommissie• 

3 c. Ontwikkelingen in Suriname in verband met de 
stakingsacties aldaar 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat naar de mening van de N e d e r l a n d s e ambassade 
in Paramaribo, de stakingsacties bij onder meer 
de bauxietondernemingen in Suriname tevens 
politieke achtergronden h e b b e n . Het wordt niet 
uitgesloten geacht dat legerleider Bouterse tegen 
de stakingen acties zal o n d e r n e m e n . Van de zijde 
van de VS wordt druk op de legerleider 
uitgeoefend om bij ingrijpen van het gebruik van 
geweld af te zien. Naar verluidt zou ook de 
legerleider zelf geen uitweg uit de gerezen 
moeilijkheden zien. De situatie geeft reden tot 
toenemende zorg, maar het lijkt raadzaam dat 
Nederland grote terughoudendheid terzake betracht. 

3 d. Economische betrekkingen met China 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt mee 
van de regering van de Chinese volksrepubliek 
(CVR) op ambtelijk niveau schriftelijk een 
boodschap te hebben ontvangen waarin de afspraken 
die tijdens het bezoek van de ambassadeur in 
algemene dienst, de heer W i j n a e n d t s , zijn 
gemaakt, zijn neergelegd. In de boodschap wordt 


