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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 29 juni 1984 in de Trêveszaal van het 

abinet Minister-President, aangevangen 
's morgens om 10 uur 

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 staatssecretaris 
De Graaf (pt.4) en Van Zeil (pt.5) 

Secretaris : drs.J.Wijnhoud (wnd) 
Adjunct-secretaris: mevr.drs.G.A.Hofenk 
Hoofddirecteur RVD: drs.G.F.Lörtzer (plv.) 

1 a. Notulen van de vergadering van 6 april 1984 
(nr.10868 en 10868d) 

Aangehouden tot de vergadering van 
6 juli 1984. 

- b. Notulen van de vergadering van 8 juni 1984 
(nr.10944 en 10944b) 

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

- c. Notulen van de vergadering van 15 juni 1984 
(nr.10953 en 10953b) 

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

Zeer Geheim 

Ex.nr. 
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3. Buitenlands beleid 
a. verslag Europese Raad van 25 en 26 juni 1984 

Minister De Koning vraagt of er tijdens 
de Europese Raad van 25 en 26 juni jl. sprake is 
geweest van een positieve verandering in het 
politieke klimaat binnen de EG, 

Minister Ruding is benieuwd of er nog 
verdere afspraken zijn gemaakt over de toekomst 
van de eigen middelen na het overschrijden van de 
nu vastgestelde grens van 1,4% BTW-bijdrage. 

De minister-president merkt op dat er 
geen verdere afspraken over de eigen middelen 
zijn gemaakt. De verhoging van de BTW-bijdrage 
tot 1,4% is nu definitief. De Commissie vreest 
echter dat deze extra middelen ook snel zullen 
zijn uitgeput. Een verhoging van de BTW-bijdrage 
boven de 1,4% zal echter een nieuw unaniem 
besluit vergen. Spreker is van mening dat het 
politieke klimaat binnen de EG inderdaad is 
verbeterd voor zover dit het Britse compensatie
probleem betrof. Zowel de Britse premier als de 
andere deelnemers aan de topconferentie waren van 
mening dat deze kwestie nu eindelijk moest worden 
geregeld. Met name president Mitterrand heeft in 
deze een positieve rol gespeeld. Spreker denkt 
dat het oplossen van het Britse probleem nu 
ruimte zal bieden aan redelijk open overleg en 
meer beleidsmogelijkheden in de toekomst. 

Minister Winsemius voegt hieraan toe 
dat het politieke klimaat ook in de Milieuraad 
aanzienlijk is verbeterd. Het Franse 
voorzitterschap heeft hierop zeker invloed gehad. 
De verbeterde samenwerking werd echter regelmatig 
verstoord door de houding van Denemarken. Dit 
land liet zich regelmatig politiek isoleren en 
beriep zich daarbij op het Deense parlement. 

Minister Van den Broek onderschrijft 
evenals de minister-president de door minister 
Winsemius geschetste houding van Denemarken. 
Denemarken heeft echter een wat afwijkende 
institutionele visie op de EG. Bovendien bestaat 
er binnen Denemarken een invloedrijke 
anti-EG-lobby, zoals bij de Europese verkiezingen 
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onlangs nog weer eens bleek. Spreker merkt over 
de houding van Frankrijk op dat dit land eerst 
een groot tegenstander was van meerderheids
besluiten. De laatste tijd zijn er echter onder 
Frans voorzitterschap opvallend veel 
meerderheidsbesluiten genomen. Spreker is 
verheugd over de oplossing van het Britse 
probleem. Nu zullen andere zaken met meer 
enthousiasme en met meer effect kunnen worden 
aangepakt. Ook de toetredingsonderhandelingen 
hebben in Fontainebleau een nieuwe impuls 
gekregen. Na de toetreding van Spanje en Portugal 
vreest hij echter binnen de EG een sterkere 
confrontatie tussen de noordelijke en de 
zuidelijke lidstaten. Deze laatsten zullen met 
meer klem een beroep gaan doen op welvaarts
overdrachten van noord naar zuid. De noodzaak van 
een stringent budgettair beleid wordt hierdoor 
alleen maar versterkt. 

3 b. Compensatie in verband met afbraak MCB's (Zie 
notulen m.r. 27 april 1984, punt 5) 

De minister-president brengt naar voren 
dat hij reeds met minister Braks heeft overlegd 
over de kwestie van eventuele extra compensatie 
van de Nederlandse boeren in verband met de 
afbraak van MCB's in het licht van het hierover 
genomen besluit door de Europese Raad voor de 
Duitse boeren. De extra compensatie voor de 
Duitse boeren die tussen de 3% en 5% zal liggen, 
betreft echter alle landbouwprodukten en niet 
alleen die produkten waarvoor de MCB-afbraak 
geldt. De reden voor deze extra compensatie moet 
worden gezocht in het feit dat er binnen de 
bondsrepubliek Duitsland veel boeren ontevreden 
zijn over het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Daarnaast bevinden de Duitse boeren zich in een 
moeilijker situatie dan de Nederlandse, omdat de 
MCB-afbraak bij hen groter uitviel. De Duitse 
regering, die electoraal gezien zeer gevoelig is 
voor de boeren, moet daarnaast nog een aantal 
andere politieke problemen oplossen. De extra 
compensatie voor de Duitse boeren is de vrucht 
van de overeenstemming die de Duitse minister van 
financiën Stoltenberg en CSU-leider Strauss 
daarover bereikten. De Duitse minister van 


