
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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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. 
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De Bondsrepubliek Duitsland heeft nog geen 
formele kandidaat naar voren gebracht, maar wel 
is de kandidatuur van de heer Biedenkopf 
informeel gesondeerd. Daarnaast heeft president 
Mitterrand naar voren gebracht dat enkele van 
zijn ministers, waaronder wellicht Cheysson en 
Delors, voor deze functie belangstelling lijken 
te hebben. Spreker is van mening dat de positie 
van de heer Andriessen in deze niet slecht is en 
dat zijn kandidatuur serieus zal worden 
gestimuleerd. 

4 . uitkering 1984 aan de echte minima (Brief van de 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid De Graaf dd. 18 juni 1984, 
nr.4485, met wetsontwerp) 

Minister Ruding brengt naar voren dat 
het echte minimabeleid, gezien de opstelling van 
de Tweede Kamer, een budgettair probleem is gaan 
vormen. Sinds het kabinet tot dit beleid heeft 
besloten, zijn de kosten hiervan alleen maar 
toegenomen. Het onderhavige voorstel komt neer op 
een financiële last van f.447 min exclusief de 
huurtoeslag en de regeling voor de zelfstandigen. 
Daarbij komt nog het feit dat de groep echte 
•inima voor wat betreft aantal, steeds groter 
wordt. Door toedoen van de Tweede Kamer is er 
voor 1984 per saldo sprake van een overschrijding 
van f.47 min ten opzichte van de ingeboekte 
f.400 min. Spreker vraagt zich af of een koop
krachtreparatie van 3,25% voor 1984, gezien de 
prijsontwikkelingen en de cijfers van het 
Centraal Planbureau (CPB) die in de richting van 
3,7% gaan, wel voldoende zal blijken te zijn. Hij 
hoopt niet dat er ten gevolge van een hoger 
uitvallende prijsontwikkeling in de Tweede Kamer 
extra compensatie zal worden verlangd. Een koop
krachtreparatie van 3,7% zal immers f.50 min 
extra gaan kosten. Voor 1985 is er voor het 

^ echte-minimabeleid conform het regeerakkoord 
oor f .300 min geraamd. jQok voor dat jaar valt er 
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