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MINISTERRAAD EX . nr 
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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 16 november 1984 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
's morgens om 10 uur en 1 s middags 

voortgezet 

Aanwez ig minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne (pt.1 t/m 6, 9 t/m 10, 11c en 
lid ged. t/m 11e ged 71) , Braks, Brinkman, 
Deetman (pt.3a ged. t/m 11), De Koning, 
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, De Ruiter, 
Smit en Winsemius (Afwezig zijn de ministers 
Van den Broek en Schoo) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Bolkestein (pt.3a t/m 3d en 3g)/?De Graaf 
(pt.llc), Kappeyne van de Coppello (pt.lld) 
en Van der Reijden (pt.llf) 

Secretaris 
Adjunct-secretar issen 

Hoofddirecteur RVD 

mr.J.H.Kist 
mevr.drs.G.A.Hofenk 
(pt.1 t/m 3, 7, 8, 
11a, 11b, lid ged. 
en 11e) 
mr.drs.R.K.Visser 
(pt.4 t/m 6, 9, 10, 
11c, lid ged. en 
llf t/m lli) 
mr.M.J.D.van der Voet 

1» Notulen van de vergadering van 2 november 1984 
(nr.11104 en 11104b) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
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2 i. wijziging van het peulvruchtenbesluit; 
" warenwet (Brief van de staatssecretaris van 

Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur dd. 
29 oktober 1984, nr.27693, met ontwerp-besluit) 

2 j. Ontwerp-speelgoedbesluit 1984; warenwet (Brief 
van de staatssecretaris van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur dd. 29 oktober 
1984, nr.27702, met ontwerp-besluit) 

De punten 2i en 2j worden zonder 
discussie aanvaard. 

Buitenlands beleid 
a. Conclusies van de coördinatiecommissie 

dd. 13 november 1984 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 14 november 1984, nr.310484, met bijlagen) 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt naar 
aanleiding van punt 2, voorbereiding Cultuurraad 
van 22 november 1984, in de eerste plaats op dat 
hij van minister Brinkman de indruk heeft 
gekregen dat deze in algemene zin gereserveerd 
staat tegenover de wijze waarop de cultuur in de 
EG wordt behandeld. Spreker kan deze gedachten-
gang wel onderschrijven, omdat een cultuur
discussie in EG-verband op dit moment niet 
bepaald opportuun kan worden geacht. Daarnaast 
houdt ook het Dooge-comité zich nog met dit soort 
zaken bezig. Het lijkt hem dan ook beter niet op 
de conclusies van dit comité vooruit te lopen. 
Voorts heeft hij geconstateerd dat Economische 
Zaken en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur ten 
aanzien van punt 2.7, vaste boekenprijs, een 
verschillend standpunt innemen. 

Minister Brinkman vindt het verstandig 
tijdens de a.s. Cultuurraad ook met het oog op de 
budgettaire aspecten terughoudend te reageren. 
Wat betreft de vaste boekenprijs wordt er reeds 
jaren een discussie over de invoering van een 
wettelijke bodemprijs gevoerd. In deze discussie 
staan de voorstanders van een geliberaliseerd 
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handelssysteem tegenover de zg. cultuur
beschermers. In EG-verband is het primaat van de 
cultuur echter gaan overheersen, met als gevolg 
dat er in het kader van de Cultuurraad wordt 
gepleit voor een wettelijke basis voor de vaste 
boekenprijs. In ons land bestaat daarover echter 
nog geen overeenstemming en er is terzake advies 
gevraagd aan de commissie economische mededinging 
en de raad voor de kunst. Spreker zou het liefst 
niet op deze adviezen willen vooruitlopen. Hij is 
echter na overleg met Buitenlandse Zaken en 
Economische Zaken tot het standpunt gekomen dat 
een uitzonderingspositie terzake voor ons land in 
EG-verband niet wenselijk is. Spreker wil dan ook 
de vrijheid hebben om eventueel onder bepaalde 
voorwaarden tijdens de Cultuurraad met een 
dergelijke regeling in te stemmen, als deze 
inderdaad door de meeste lidstaten wordt gewenst. 

Minister Van Aardenne dringt erop aan 
dat minister Brinkman, die niet op persoonlijke 
titel aan een ministerieel EG-overleg kan 
deelnemen, in deze discussie over de vaste 
boekenprijs niet het initiatief zal nemen. Er 
loopt bij het Europese Hof van Justitie immers 
nog een procedure over deze kwestie. 

De minister-president kan om tactische 
redenen het standpunt van minister Van Aardenne 
onderschrijven. Hij neigt echter meer naar 
ondersteuning van de door minister Brinkman 
uitgezette beleidslijn. Instemming met deze 
regeling houdt overigens wel het gevaar van 
mogelijke precedentwerking naar andere 
economische sectoren in. 

Staatssecretaris Van Eekelen vindt het 
beter in de considerans van een eventuele 
wettelijke regeling geen koppeling te leggen met 
de bevordering van een verscheidenheid aan 
literair aanbod. Spreker wijst er ter informatie 
op dat de genoemde Hofprocedure tegen Frankrijk 
wordt gevoerd. 

De minister-president is van mening dat 
met de invoering van een dergelijke regeling 
alleen bij gebleken overeenstemming tussen de 
overige lidstaten kan worden ingestemd, waarbij 
zoveel mogelijk rekening moet worden gehouden met 
het Nederlandse mededingingsbeleid. 
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Minister Brinkman deelt mee dat ook 
punt 2.3, kopiëren door particulieren, een 
probleem vormt. Het gaat erom of een eventuele 
regeling op dit punt vanuit auteursrechtelijke 
hoek moet worden benaderd, of dat ook een 
publiekrechtelijke regeling tot de mogelijkheden 
behoort. In de medianota is deze problematiek 
reeds aangekondigd. Er bestaat in ons land echter 
nog geen overeenstemming over de aard van een 
mogelijke regeling. Spreker wil dan ook zolang er 
nog geen eensgezind Nederlands standpunt bestaat, 
in het EG-overleg enige vrijheid van handelen 
hebben, om ook de mogelijkheid van een publiek
rechtelijke regeling open te houden. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er 
in dit verband op dat de Commissie heeft 
toegezegd een groenboek inzake auteursrechten uit 
te brengen. 

Minister Korthals Altes merkt op dat in 
ons land dit soort zaken altijd vanuit de 
auteursrechtelijke hoek worden benaderd. Spreker 
kan ermee instemmen ook de mogelijkheid van een 
publiekrechtelijke benadering open te houden, 
maar wijst erop dat de Tweede. Kamer zijn voorkeur 
heeft uitgesproken voor een auteursrechtelijke 
benader ing. 

Minister Br inkman voegt daaraan toe dat 
het niet alleen gaat om omroepbelangen, maar ook 
om het tegengaan van zendpiraterij. 

De minister-president concludeert dat 
de conclusie van de coördinatiecommissie op dit 
punt niet behoeft te worden aangepast, omdat deze 
genoeg ruimte laat voor het openhouden van beide 
benaderingen. Spreker stelt voor de conclusies 
van de coördinatiecommissie te aanvaarden met de 
volgende aantekening t.a.v. punt 2.7 (vaste 
boekenprijs): De minister van Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur wordt gemachtigd zich 
tijdens de discussie over een vaste boekenprijs 
zodanig op te stellen dat Nederland ten aanzien 
van de invoering van een dergelijke regeling niet 
het initiatief zal nemen en daarmee alleen bij 
gebleken overeenstemming tussen de overige 
lidstaten zal instemmen, daarbij zoveel mogelijk 
rekening houdend met het Nederlandse 
mededingingsbeleid. De raad stemt hiermee in. 


