
MINISTERRAAD 

Nr. 10974 

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

Kabinet 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-secretar is: 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. 

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

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

1 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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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 1s (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 
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landbouw Kiechler is hieraan vrijwel niet te pas 
gekomen en kanselier Kohl moest politiek gezien 
het voorstel wel overnemen. Samen met minister 
Genscher hield hij tijdens de Europese top een 
sterk pleidooi voor de extra compensatie. Hierbij 
dient te worden aangetekend dat alleen minister 
Genscher van mening was dat hier niet kon worden 
gesproken van overcompensatie. De doorslag in de 
besluitvorming werd echter gegeven door het feit 
dat behalve Nederland en Denemarken geen der lid
staten zich tegen het Duitse voorstel verzetten. 
De oorzaak hiervan moet worden gezocht in het 
gegeven dat de extra compensatie nationaal en 
niet via de EG-begroting zou worden gefinancierd. 
In een latere fase van de besprekingen koppelde 
Kohl het Duitse probleem aan de Engelse 
compensatiekwestie. Toen president Mitterrand 
begreep dat door deze koppeling ook een oplossing 
voor dat probleem in zicht kwam, heeft hij zich 
actief voor het Duitse standpunt ingezet. Naar 
sprekers mening moet nu wel enigerlei compensatie 
voor de Nederlandse boeren worden geboden. De 
compensatie zal echter alleen dienen te gelden 
voor produkten waarvoor inderdaad sprake is van 
MCB-afbraak. Hij stelt voor dit onderwerp te 
verwijzen naar een overleg tussen hemzelf en de 
ministers Van Aardenne, Braks en Ruding. 
Overigens zal ook het punt van de lasten
verlichting nog in het kader van de vijfhoek aan 
de orde komen. 

Minister Van den Broek is van mening 
dat er niet te lang met het nemen van maatregelen 
moet worden gewacht. 

Minister Braks gaat akkoord met het 
procedurevoorstel van de minister-president. Hij 
is ontstemd over het door de Europese Raad 
genomen besluit. Aangezien echter de verwachting 
is gewekt dat deze dag over de compensatiekwestie 
zou worden gesproken, bepleit hij evenals 
minister Van den Broek een snel en passend 
antwoord. Hij vreest anders niet alleen heftige 
reacties van de zijde van de boeren, maar ook van 
de zijde van de handel. Spreker is nog steeds 
voorstander van een beperkte extra compensatie 
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van f.60 min, f.40 min en f.20 min over 
drie jaar. Daarnaast wordt er in het kader van de 
lastenverlichting nog gesproken over een 
compensatie van f.170 min. Nu zullen er echter 
substantiële maatregelen ter bestrijding van de 
concurrentievervalsing moeten worden genomen. 
Spreker heeft niet de indruk dat de Europese 
Commissie haar verantwoordelijkheid in deze 
vooralsnog niet kan dragen. De Commissie weigert 
immers op het verzoek van de Europese regerings
leiders om een verhoging van de Duitse nationale 
compensatie als voorstel aan de lanabouwministers 
voor te leggen, in te gaan. De Duitse regering 
vraagt daarom nu alle EG-landbouwministers om nog 
voor 1 juli a.s. schrifteljk en unaniem zo'n 
voorstel te vragen. Art.93 van het EG-verdrag 
verplicht de Commissie dan tot het doen van een 
voorstel terzake. Spreker meldt daarnaast dat de 
Italiaanse minister van landbouw, Gandolfi, hem 
telefonisch heeft benaderd met het voorstel 
genoemde schriftelijke procedure te blokkeren. 
Hij heeft de Italiaanse minister echter verwezen 
naar de Franse voorzitter van de Landbouwraad, 
Rocard. Spreker acht een extra EG-Landbouwraad 
over deze kwestie in de loop van de volgende week 
dan ook niet uitgesloten. 

De raad stemt er op voorstel van de 
minister-president mee in dat ter voorbereiding 
van de behandeling in de raad op korte termijn 
overleg zal worden gevoerd tussen de minister
president en de ministers Van Aardenne, Braks en 
Ruding over een eventuele extra compensatie voor 
de Nederlandse boeren in verband met de afbraak 
van MCB's. 

3 c. Samenstelling Europese Commissie (Zie notulen 
m.r. 18 mei 1984, punt 3b) 

De minister-president merkt naar 
aanleiding van een vraag van minister Smit op dat 
er met ingang van januari 1985 een nieuwe 
Commissie zal worden geïnstalleerd. Hij acht de 
kans klein dat de Commissie minder leden zal gaan 
tellen. De Ierse premier, Fitzgerald, zal 
trachten over de persoonskwesties een consensus 
te bereiken. Voor het voorzitterschap van de 
Commissie is de Deen, Christophersen, formeel 
gekandideerd. De Belg, Davignon, is beschikbaar. 


