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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 24 februari 1984 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
fs morgens om 9 uur en voortgezet in 

aansluiting aan de ministerraad 
van het Koninkrijk 

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

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Bolkestein (pt.3), Van Eekelen (pt.3) en 
Korte 

Secretar is 
Adjunct-secretarissen 

Hoofddirecteur RVD 

mr.J.H.Kist 
drs.C.J•W.Wilmer 
(pt.1 t/m 10) 
drs.A.J.M.van Poppe1 
(pt.11 t/m 13) 
drs.G.F.Lörtzer (plv.) 

1 a. Notulen van de vergadering van 3 februari 1984 
(nr.10788 en 10788c) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 

1 b* Notulen van de vergadering van 10 februari 1984 
(nr.10800 en 10800b) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage II. 
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3 c É Herziening gemeenschappelijk landbouwbeleid en 
" voorstellen van de Europese Commissie voor de 
landbouwprijzen en begeleidende maatregelen 

Minister Braks merkt op dat is 
afgesproken dat de landbouwministers van de 
EG-lidstaten gedurende drie achtereenvolgende 
weken twee a drie dagen per week bijeen zullen 
komen ter bespreking van het landbouwdossier. 
Inmiddels zet spreker zijn bilaterale gesprekken 
met de buitenlandse ambtgenoten voort. Tijdens 
het overleg dat hij heeft gevoerd met zijn 
Westduitse ambtgenoot is gesproken over de 
problemen rond de afbraak van de bestaande 
monetair compenserende bedragen (m.c.b.'s). 
Eveneens heeft spreker overleg gevoerd met zijn 
Deense ambtgenoot. Hij heeft de indruk dat de 
standpunten dichter bij elkaar zijn gekomen. De 
door Denemarken voorgestane nationale maatregelen 
blijven evenwel op bezwaren stuiten. Het kan niet 
de bedoeling zijn dat de afbraak van m.c.b.'s 
gepaard gaat met nationale steunmaatregelen. 
Zondag 26 februari a.s. zal spreker overleggen 
met de Italiaanse minister van landbouw. In 
aansluiting aan hetgeen door minister Smit is 
opgemerkt met betrekking tot de behulpzaamheid 
van ae ambassades jegens de vrachtwagenchauffeurs 
betuigt spreker zijn erkentelijkheid voor de 
assistentie van de ambassade te Parijs ten tijde 
van de jongste acties van de Franse landbouwers. 

De min ister-pres ident verzoekt minister 
Braks ten behoeve van het overleg dat de minister 
van Buitenlandse Zaken en spreker op 2 maart a.s. 
met de Britse eerste minister zullen voeren, een 
notitie te doen opstellen over de stand van zaken 
met betrekking tot het landbouwdossier. Minister 
Braks zegt een dergelijke notitie toe. 

3 d. Voorbereiding gesprek met de Britse eerste 
1 .in is ter mevr.Thatcher 

De minister-president merkt op dat 
naast de eerder genoemde stukken met betrekking 
tot het vervoersbeleid en het landbouwdossier ten 
oehoeve van het overleg met mevr.Thatcher voor 
1 maart a.s. eveneens beschikbaar zullen moeten 
zijn de notitie over de budgettaire discipline en 
de becijferingen met betrekking tot het Britse 
probleem. 


