
MINISTERRAAD Ex.nr 

Nr.11092 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 19 oktober 1984 in de Trêveszaal van 

het Kabinet Minister-President, 
aangevangen 's morgens 

om 10 uur 

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

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
7 broKx pKL/j f van Amelsvoort (pt.4), Bolkestein (pt.3) ,f 
/ i/ - Van Eekelen (pt. 3) , I Koning (pt.5) en 1
 7 v a n Leijenhorst 1 

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

(pt.1 t/m 6) 
mr.J.A.Stenfert Kroese 
(pt.7 t/m 12d) 

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

1 a. Notulen van de vergadering van 28 september 
1984 (nr.11061 en 11061d) 

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

1 b. Notulen van de vergadering van 5 oktober 1984 
(nr.11068 en 11068b) 

Aangehouden tot de volgende vergadering 
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3 b. Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van 
de overeenkomst met de BRD inzake wederzijdse 
beveiliging van de geclassificeerde gegevens 
(Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 
dd. 3 oktober 1984, nr.1108, met bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 

3 c. Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van 
de overeenkomst met Costa Rica inzake 
voorrechten en immuniteiten van door Nederland 
in het kader van de technische samenwerking 
uitgezonden deskundigen (Brief van de minister 
voor Ontwikkelingssamenwerking dd. 3 oktober 
1984 , nr . 247357 , met bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 

3 d. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 16 oktober 1984 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 16 oktober 1984, nr.16129/84, met bijlagen) 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat tussen Landbouw en Visserij en Buitenlandse 
Zaken nog verschil van mening bestaat over een 
aantal punten met betrekking tot de toetreding 
van Spanje en Portugal, in het bijzonder over de 
visserij en de groente- en fruitsector. Hij wil 
daarom graag machtiging om dit met minister Braks 
in Brussel bilateraal af te handelen. 

Minister De Koning voegt als minister 
van Landbouw en Visserij a.i. hieraan toe dat er 
vooral bezwaar bestaat bij Landbouw en Visserij 
tegen de surveillance en dat men er daarom voor 
pleit om het woord "vooralsnog" in de laatste 
conclusie van punt 1.1.2 (visserij) te laten 
vervallen. 

Minister Brinkman merkt als minister 
van Onderwijs en Wetenschappen a.i. op dat de 
conclusie over de olijfsector, hoofdstuk 1.1.1 de 
indruk wekt dat zich indien er geen nadere 
voorwaarden worden gesteld, op dit gebied 
aanzienlijke financiële tegenvallers kunnen 
voordoen. 
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Staatssecretaris Van Eekelen verklaart 
dat in de compromistekst over de olijfoliesector 
is opgenomen dat garantiedrempels zullen worden 
ingesteld, wanneer overschotten zullen zijn 
geconstateerd. Dit kan dus zelfs binnen de 
genoemde periode van twee jaar na toetreding 
zijn. Er bestaat daarom geen gevaar van 
financiële overschrijdingen. Over de opmerking 
van minister De Koning merkt hij op dat de 
opstelling van Landbouw en Visserij minder zinvol 
lijkt, aangezien voor voortgezet Nederlands 
verzet niet veel steun is te verwachten. Daarom 
zou hij hierover graag met minister Braks nader 
spreken. 

Minister Van Aardenne merkt op dat de 
zin van bespreking van de conclusies van de 
coördinatiecommissie is dat de zienswijze van de 
ministerraad over de onderwerpen die in Brussel 
aan de orde komen, duidelijk is. Aangezien op het 
terrein van de textiel wel is ingestemd met 
kwantitatieve beperkingen en ook bij het 
onderhavige geschilpunt over de visserij geen 
aantoonbaar direct Nederlands belang aanwezig is, 
is hij er voorstander van het Nederlands verzet 
terzake te staken. 

Minister Ruding merkt over de 
zg. slooppremie voor de herstructurering van de 
Spaanse vloot (blz.2, vierde gedachtenstreepje) 
op dat hiermee alleen kan worden ingestemd, 
indien dit door middel van een vastleggings -
krediet voor 1985 gebeurt, zodat pas in 1986 de 
betaling kan plaatsvinden. Dat kan dan uit de 
verhoogde eigen middelen gebeuren. 

Staatssecretaris Bolkestein vestigt er 
de aandacht op dat de Europese Commissie een 
grote hoeveelheid boter wil dumpen op de wereld
markt tegen prijzen die onder het GATT-niveau 
liggen. Een dergelijke actie zal waarschijnlijk 
maatregelen van het GATT uitlokken en verstoort 
de betrekkingen met bevriende landen, zoals 
Nieuw-Zeeland. Spreker verklaart zich daarom 
tegen een dergelijke maatregel. 

Staatssecretaris Van Eekelen licht toe 
dat er een voorstel ligt voor 200.000 ton kerst-
boter en een voorstel voor de export van boter 
tegen lage prijzen buiten de EG. Nederland heeft 
zich met het Verenigd Koninkrijk en Denemarken 
tegen deze laatste maatregel gekeerd. De 
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aanbieding van kerstboter is ingebracht door de 
Bondsrepubliek, omdat de Duitsers van oordeel 
zijn dat indien een dergelijke grote hoeveelheid 
boter tegen zeer lage prijzen wordt geëxporteerd, 
er ook iets voor de eigen consumenten op de 
EG-markt moet worden gedaan. Nederland kan tegen 
beide voorstellen bezwaar aantekenen. 

Minister Ruding wijst erop dat met deze 
maatregelen hoge kosten zijn gemoeid, waardoor 
voor 1984 nog extra financiële problemen kunnen 
optreden. Hij verklaart zich daarom tegen de 
maatregelen. 

Minister De Koning merkt als minister 
van Landbouw en Visserij a.i. op dat de boter-
voorraden in de Gemeenschap een zeer zorgelijke 
omvang hebben bereikt. Daaraan moet iets worden 
gedaan. Er zijn al maatregelen genomen om de 
melkproduktie te verminderen, waardoor ook de 
boterproduktie zal afnemen. De bestaande 
voorraden moeten echter wel worden verminderd. 
Daarom is hij voor de gecombineerde actie. De 
kosten zullen voor de helft op het budget van 
1984 drukken en voor de andere helft op dat van 
1985. 

Minister Van Aardenne is het ermee eens 
dat de voorraden moeten worden verminderd, 
aangezien de opslag ook veel geld kost. Dit 
betekent echter niet dat daarvoor de bepalingen 
van het GATT moeten worden doorbroken. Wel is hij 
voorstander van de zg. kerstboter. 

Minister Winsemius vraagt waarom 
minister Ruding de kosten te hoog oordeelt. In 
feite is er toch al sprake van verlies vanaf het 
ogenblik dat de boter in koelhuizen wordt 
opgeslagen. 

Minister Ruding antwoordt dat er 
inderdaad bij opslag een financieel verlies 
optreedt. Hij heeft echter begrepen dat het 
prijsniveau voor de export nu zodanig is 
vastgesteld, dat dit verlies groter wordt dan 
noodzakelijk. 

Staatssecretaris Van Eekelen is het 
ermee eens dat de financiële consequenties eerst 
duidelijk moeten worden, aangezien anders ook de 
zin van de begrotingsdiscipline verdwijnt. 
Daarnaast bestaat het bezwaar van de verkoop 
onder het prijsniveau van de GATT. 



Zeer Geheim -6- MR 19 oktober 1984 
(pt.3d) 

Minister De Koning merkt als minister 
van Landbouw en Visserij a.i. op dat de regeling 
voor het exporteren van goedkope koelhuisboter 
een koppeling bevat. Wanneer een exporteur een 
exportcontract voor tenminste 50.000 ton boter 
heeft afgesloten, mag hij daarbij nog eenzelfde 
hoeveelheid boter die tenminste 18 maanden in de 
koelhuizen heeft gelegen, tegen een lagere prijs 
naar datzelfde land exporteren. 

De minister-president stelt vast dat in 
eerste instantie bezwaar moet worden gemaakt 
tegen de voorgestelde regelingen, in het 
bijzonder in verband met de financiering en de 
GATT-regelingen, maar dat het verzet niet zolang 
zal worden volgehouden dat de besluitvorming 
daardoor zal worden geblokkeerd. 

Minister Van Aardenne vraagt extra 
aandacht voor de eventuele strijd met de 
GATT-regelingen. 

Minister Ruding acht zowel het 
financiële argument als het argument van de 
GATT-regelingen even belangrijk. 

Minister Smit vraagt of het niet 
mogelijk is een grotere hoeveelheid kerstboter op 
de markt te brengen, zodat de'voorraden sneller 
zullen afnemen. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat dan een te grote verstoring van de normale 
marktsituatie zal plaatsvinden. 

Minister Schoo merkt ten aanzien van 
het Europees Ontwikkelingsfonds (EOF) op dat 
budgettering van de hulp aan de zg. LGO's moet 
worden nagestreefd. Voorts wijst zij erop dat de 
Nederlandse bijdragesleutel in het nieuwe EOF is 
verlaagd, wat is te danken aan de 
onderhandelingen van staatssecretaris Van Eekelen. 

Minister Van Aardenne merkt op dat de 
uitbreiding van de eigen middelen volledig is 
gekoppeld aan de uitbreiding van de EG en vraagt 
daarom in de conclusie op blz.4 onder het 
hoofdstuk eigen middelen het woord "vooralsnog" 
te schrappen. Staatssecretaris Van Eekelen zegt 
dit toe. 

De min ister-president stelt voor de 
conclusies van de coördinatiecommissie te 
aanvaarden met de volgende aantekeningen: 

1° De minister van Landbouw en Visserij en de 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken worden 
gemachtigd de gebleken geschilpunten met 
betrekking tot de toetreding van Spanje en 
Portugal af te doen, gehoord het besprokene in 
de raad. 



Zeer Geheim -7- MR 19 oktober 1984 
(pt.3d) 

2° Ten aanzien van punt 1.1.2 (visserij) blz.4, 
vierde gedachtenstreepje: met een EG-bijdrage 
kan slechts worden ingestemd, indien het een 
vastleggingskrediet voor 1985 betreft, dat wil 
zeggen dat geen betaling voor 1986 zal 
plaatsvinden. 

3° Op blz.4 onder het hoofdstuk "Eigen middelen" 
vervalt het woord "vooralsnog" uit de 
conclusie. 

4° Ten aanzien van de kerstboter en de goedkope 
export van boter naar derde landen zal de 
Nederlandse opstelling zijn dat speciale 
aandacht wordt gegeven aan het voorkomen van 
strijd met de bepalingen van het GATT en aan 
het zo beperkt mogelijk houden van de kosten 
die met deze actie zullen zijn gemoeid. De 
totstandkoming van een uiteindelijke 
beslissing zal echter niet in de weg worden 
gestaan. 

De raad stemt hiermee in. 

3 e. Arbeidsvoorwaarden Raad van Europa 
Minister Rietkerk merkt op dat overleg 

wordt gevoerd over de arbeidsvoorwaarden voor 
werknemers bij de Raad van Europa. Er is nu een 
voorstel om de voorgenomen loonmatiging niet door 
te laten gaan. Nederland heeft steeds het beleid 
gevoerd om te hoge salariëring van ambtenaren bij 
internationale instellingen tegen te gaan. De 
bondsrepubliek Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk zullen waarschijnlijk het voorstel om 
terug te komen op de reeds besloten loonmatiging 
niet steunen. Spreker is er een voorstander van 
om deze opstelling te volgen. In het ambtelijk 
overleg is echter gebleken dat Financiën, 
Economische Zaken en Buitenlandse Zaken zich bij 
het voorstel willen neerleggen. 

Minister Ruding merkt op dat de 
arbeidsvoorwaarden bij de Raad van Europa ook van 
invloed zijn op die bij de OESO, de NAVO en de 
WEU. Het is van belang om een gecoördineerd 
beleid ten aanzien van al deze internationale 
organisaties te voeren om te voorkomen dat deze 
organisaties eikaars werknemers wegkopen. Daarom 
zou het goed zijn om uitstel te vragen en enige 
tijd te winnen. 


