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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 23 maart 1984 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
fs morgens om 9 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.11). Van Eekelen (pt.3). 
De Graaf (pt.4 en 5 ) , 
Kappeyne van de Coppello (pt.9) en 
Van Zeil (pt.9 en 10) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: mr.drs.R.K.Visser 

(pt.1 t/m 4, 6, 7, 
12 en 14b t/m 14d) 
drs.G.H.H.Maas 
(pt.5, 8 t/m 11, 
13, 14a en 14e) 

Hoofddirecteur RVD : drs.G.F.Lörtzer (plv.) 

1« Notulen van de vergadering van 9 maart 1984 
(nr.10838 en 10838b) 

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

2. Hamerstukken 

a» Naturalisatie van Sofia S.Absalom en 30 anderen 
(Brief van de staatssecretaris van Justitie 
dd. 7 maart 1984, nr.830/018, met wetsontwerp) 

Zonder discussie aanvaard. 
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3 b. Toetreding van Griekenland tot het verdrag 
inzake het recht van toepassing op 
verbintenissen uit overeenkomst (Brief van de 
minister van Buitenlandse Zaken dd. 13 maart 
1984, nr.69782, met bijlage) 

3 c. Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van 
de overeenkomst tot wijziging van de regeling 
voor het Europese baccalaureaat en protocol 
van voorlopige toepassing (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken dd. 9 maart 
1984, nr.53503, met bijlagen) 

De punten 3b en 3c worden zonder 
discussie aanvaard. 

3 d. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 21 maart 1984 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken dd. 21 maart 
1984, nr.78593, met bijlage) 

Minister Ruding informeert of het de 
bedoeling is hetgeen op het gebied van de 
landbouw is overeengekomen, alsnog vast te 
stellen. 

Minister Braks verklaart dat hem uit 
contacten met collega's en met commissaris 
Andriessen is gebleken dat men inderdaad het 
overeengekomen pakket maatregelen wil bevestigen. 
Het grootste probleem hierbij is de Ierse 
kwestie. Op dit gebied zal spreker zich hard 
blijven opstellen. Dit ondanks een telefonisch 
verzoek van commissaris Andriessen tot een 
soepeler houding. Spreker heeft wel de indruk dat 
er nu een sfeer heerst waarin iedereen naar 
oplossingen zoekt. Eventueel zullen deze door 
middel van stemming moeten worden bereikt, maar 
sprekers voorkeur gaat uit naar een algehele 
overeenstemming. 

Minister De Koning vraagt hoe groot de 
kans is dat er over de zuivelproblematiek zal 
worden gestemd. 
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De minister-president merkt op dat het 
ook nog mogelijk is dat er een Nederlands 
probleem in plaats van een Iers probleem zal 
ontstaan. Dit zou zich kunnen voordoen indien er 
een voorstel op tafel komt dat tegemoet komt aan 
de Ierse wensen en hoger is dan wat Nederland 
aanvaardbaar vindt. Een eventuele stemming zou 
dan nadelig voor Nederland zijn. 

Minister Braks merkt op dat hij dan 
waarschijnlijk zal tegenstemmen. De Franse 
minister van landbouw Rocard heeft echter al 
verklaard dat Ierland bij de landbouw zich niet 
op vitaal belang kan beroepen en hetzelfde zou 
dan ook voor Nederland gelden. Spreker blijft 
zich echter tegen uitzonderingen bij het 
landbouwbeleid verzetten. 

Minister Ruding merkt op dat in de 
vorige vergadering is gesproken over de 
problematiek van de landbouw in de 
veronderstelling dat de Europese Raad de genomen 
besluiten zou bevestigen. Nu dit niet is gebeurd, 
benadrukt spreker dat het niet zo kan zijn dat de 
Landbouwraad slechts met onderdelen, bijv. de 
MCB's, zou instemmen, terwijl de onderwerpen 
waarvoor het meest iets moet worden gedaan zoals 
de zuivel, niet zouden worden bevestigd. Het 
voorlopige akkoord over de MCB's zal veel geld 
kosten dat of uit het communautaire budget of uit 
de nationale begrotingen zal moeten worden 
betaald en is slechts acceptabel indien ook 
andere noodzakelijke maatregelen worden 
getroffen. Het gaat er dus om dat over het pakket 
als geheel wordt geoordeeld. 

Minister Braks is het ermee eens dat er 
niet alleen een regeling voor de MCB's moet 
komen. Er zijn in het pakket bezuinigingen 
gerealiseerd en ook enkele prijsverlagingen. Ook 
ten aanzien van de mediterrane produkten zijn er 
beperkingen en produktiedrempels overeengekomen. 
Slechts voor rund- en schapevlees is dat niet 
gelukt. Spreker streeft bevestiging van het hele 
pakket maatregelen na, eventueel met enkele 
uitzonderingen op onderdelen om een blokkade te 
voorkomen. 

Minister Van den Broek is van mening 
dat de Landbouwraad zich moet toespitsen op het 
Ierse probleem en op uitvoering van datgene wat 
is overeengekomen. De akkoorden als zodanig 
moeten niet worden opengebroken. Het is echter de 
vraag of in nader overleg moet worden getracht 
iets extra's te doen aan structuurmaatregelen. 
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Minister Braks stemt hiermee in, maar 
wijst erop dat Ierland liever meer melk wil 
produceren dan financiële steun wil ontvangen. 

De minister-president stelt voor dit 
verder aan minister Braks over te laten. Het is 
hem tijdens het debat in de Tweede Kamer over de 
Europese Raad opgevallen dat velen geen idee 
hebben over welke bedragen het in feite gaat. De 
mogelijke extra steun van 40 min e.c.u. voor 
Ierland betekent wanneer dat in verhouding wordt 
gezien voor Nederland al het vijfvoudige van dat 
bedrag. 

Minister Braks wijst erop dat dit één 
van de oorzaken is dat voor Ierland de balans van 
lusten en lasten zo positief uitvalt. Hetzelfde 
geldt ook voor Griekenland. 

Minister Van den Broek verzoekt of hij 
voor de a.s. Algemene Raad hierover enig cijfer
materiaal van minister Braks mag ontvangen. 

Minister Schoo informeert wat op de 
Europese Raad is afgesproken over de handels
politiek ten aanzien van de ontwikkelingslanden, 
waarover de voorzitter een tekst had voorgesteld. 
Zij is daarover bezorgd, aangezien die tekst 
onduidelijk is ten aanzien van kader
overeenkomsten. Tijdens de laatste bijeenkomst 
van de REZ is gezegd dat kan worden ingestemd met 
deze overeenkomsten indien zij passen in de 
voedselstrategie van de ontwikkelingslanden. In 
de conclusies van de coördinatiecommissie staat 
hierover evenwel niets vermeld. Spreker vreest nu 
er een dubbelzinnige tekst bestaat waartegen 
kennelijk niemand bezwaar heeft aangetekend, dat 
dit ernstige gevolgen kan hebben voor de kader
overeenkomsten en de specifieke overeenkomsten. 
Het is van belang dat bij de interpretatie van de 
tekst duidelijk is dat de zg. kaderovereenkomsten 
niet strijdig zullen zijn met de zg. voedsel
strategie . 

Minister Van den Broek is er tegen dat 
hiervoor de bereikte akkoorden zouden worden 
opengebroken. 

Minister Braks is van mening dat dit 
interpretatieprobleem door middel van een raads-
verklaring kan worden opgelost. Hij zal trachten 
dit in de Landbouwraad te bereiken en vraagt aan 
minister Schoo hem hierover een concept-verklaring 
te willen verstrekken. 
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De raad aanvaardt op voorstel van de 
minister-president de conclusies van de 
coördinatiecommissie met de aantekening dat 

1° de minister van Landbouw en Visserij aan de 
minister van Buitenlandse Zaken zal doen 
toekomen voor de a.s. algemene EG-raad een 
cijfermatig overzicht over de relatieve kosten 
van het landbouwbeleid per lidstaat; 

2° de minister van Landbouw en Visserij zal 
trachten bij de komende Landbouwraad een 
raadsverklaring te verkrijgen over de 
voorzitterstekst van de Europese Raad van 
19 en 20 maart jl. ten aanzien van de handels
politiek en ontwikkelingslanden, ertoe 
strekkend dat de zg. kaderovereenkomsten niet 
strijdig zullen zijn met de zg. voedsel-
strategie. De minister voor Ontwikkelings
samenwerking zal daartoe aan de minister van 
Landbouw en Visserij nog een concept-verklaring 
verstrekken. 

3 e. Spoedbijeenkomst EG-Transportraad 

Minister Smit maakt er melding van dat 
de vorige dag een spoedbijeenkomst van de 
Transportraad heeft plaatsgevonden. De grens
problemen zijn daarbij opgelost en de richtlijn 
tot vereenvoudiging van douaneformaliteiten en de 
verruiming van grensfaciliteiten zal met ingang 
van 1 januari 1985 worden ingevoerd. Op ander 
gebied was de Transportraad echter weinig succes
rijk. Frankrijk en de Bondsrepubliek verzetten 
zich tegen harmonisatie van motorrijtuigen
belasting en op het gebied van de tolheffing en 
infrastructuur werd ook niets bereikt. Spreker 
vraagt of tijdens de Europese Raad aan 
Griekenland 25 min e.c.u. voor infrastructurele 
werken is toegezegd. Hiervan werd gezegd dat dit 
een politiek besluit betrof, waaraan moeilijk te 
tornen viel. In verband met een informele 
bijeenkomst van de transportministers te Parijs 
op 2 april a.s. zou spreekster graag hierover 
nader worden geïnformeerd. Zij acht het echter 
beter indien reeds tijdens de Algemene Raad van 
27 maart a.s. zou worden vastgesteld in hoeverre 
er van een besluit kan worden gesproken. 


