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3 e . Reacties buitenland op wijziging wetboek van 
strafrecht in verband met liberalisering 
pornograf ie 

Minister Korthals Altes brengt naar 
voren dat er uit het buitenland nog al wat 
reacties zijn ontvangen op de wijziging van het 
wetboek van strafrecht in verband met de 
liberalisering van pornografie. Met het oog 
daarop zijn er naar de Nederlandse ambassades 
verduidelijkende verklaringen gezonden. In de 
Verenigde Staten is echter toch de indruk 
ontstaan dat er nu grote liberaliseringen zijn 
doorgevoerd, terwijl dit feitelijk reeds 15 jaar 
geleden is gebeurd. Dientengevolge is over deze 
problematiek door een aantal senatoren een brief 
aan de minister-president gestuurd. Spreker heeft 
daarnaast woensdag 14 november jl. een delegatie 
van vijf senatoren ontvangen, die met hem over 
deze kwestie wilden spreken. In verband met dit 
gesprek heeft hij de hulp van Buitenlandse Zaken 
ingeroepen. Hij vreesde namelijk dat deze 
senatoren van plan zouden zijn politieke druk op 
de Eerste Kamer uit te oefenen om tegen de 
liberaliseringsvoorstellen te stemmen. Het 
gesprek is echter zeer gunstig verlopen en er is 
afgesproken dat de senatoren ernaar zullen 
streven dat de douane van de Verenigde Staten de 
Nederlandse autoriteiten van eventuele porno
export op de hoogte zal stellen, zodat hier te 
lande een onderzoek kan worden ingesteld. Spreker 
deelt tot slot mee dat hij zeer tevreden is over 
de door Buitenlandse Zaken verleende assistentie. 

3 f. Gevolgen nationale invoering superheffing op 
melk 

Minister Korthals Altes merkt op dat de 
invoering van de superheffing verstrekkende 
gevolgen voor het college van beroep voor het 
bedrijfsleven heeft. Er komen momenteel gemiddeld 
100 beroepen per dag bij dit college binnen. De 
werkzaamheden van het college zijn daardoor danig 
ontregeld en over de afhandeling van deze zaken 
wordt nu overleg gevoerd met Landbouw en 
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Visserij. Spreker zal voor de financiering van 
f CUL deze extra bez ighedenl geen exogene claim 

indienen. Hij wil echter wel met nadruk wijzen op 
dit ongewenste neveneffect van EG-regulering. Hij 
stelt voor daarmee in de toekomst rekening te 
houden en over dit soort mogelijke gevolgen 
eerder met zijn departement overleg te voeren. 

Minister Braks zegt dat hij deze 
problemen vanwege de nationale toepassing van de 
superheffing wel heeft verwacht. De supper-
heffingsoperatie loopt vanuit EG-oogpunt gezien 
echter goed. Verscheidene landen hebben reeds hun 
doelstellingen of zelfs meer dan dat bereikt. 
Alleen in Nederland, Frankrijk en de bonds
republiek Duitsland is dat nog niet het geval. Na 
een aanvankelijke vertraging loopt in ons land de 

. 0 , produktie nu met ongeveer HtG-% per week terug. De 
* supperheffing wordt hier echter soepel toegepast 

en voor probleemgevallen zijn er uitzonderings
mogelijkheden gecreëerd. Ten gevolge van deze 
uitzonderingsregeling zijn er bij zijn 
departement inmiddels 30.000 verzoeken voor een 
afzonderlijke beoordeling ingediend. Voor de 
behandeling daarvan zijn 250 mensen volledig 
ingezet. Een groot aantal van deze verzoeken is 
inmiddels afgewezen. Door de grote omvang van het 
aantal aanvragen heeft zijn departement echter 
gebruik moeten maken van standaardbeoordelingen. 
Naar zijn mening moet het grote aantal beroeps
procedures bij het college van beroep met name 
daaraan worden geweten. Hij denkt dat veel 
beroepen reeds na een eerste lezing kunnen worden 
afgewezen. Spreker zegt echter, gezien de 
ervaring op zijn departement met de onderhavige 
dossiers, zijn medewerking aan de afhandeling van 
de beroepszaken toe. Hij denkt dat ook het 
college van beroep een groepsbenadering zal 
moeten toepassen. Op zijn departement zijn 
overigens vrijwel alle beroepsprocedures 
afgedaan. Spreker zal zelf alleen nog een aantal 
moeilijke gevallen afhandelen. 


