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Ex.nr.

.. Notulen van de vergadering
gehouden op vrlJdag 29 november 1963 in de Trêveszaal ,
aangevangen 's morgens om half tien
Aanwezig: De minister-president 1furijnen en de ministers
Van Aartsel?-~ Andriessen,Biesheuvel, De Jong
(gedeeltellJk), Luns, Veldkamp en Witteveen
Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen
Van den Berge, De Bloek, Keyzer en De Meijer,
aEmede drs.J.P.Elzerman (Financiën), ir.J.A.P.
Franke (Landbouw en Visserij), mr.F.Italianer
(Buitenlandse Zaken), mr.O.W.S.Josephus Jitta .
(Algemene Zaken), mr.A.F.K.Hartogh (Buitenlandse
Zaken), drs. J. H. VI. Hoogwater (Economische Zaken),
dr.W.P.H.van Oorschot (Economische Zaken) en .
de heer D.P.Spierenburg
Secretaris: Drs.J.Middelburg
.

Voorbereidingen van de beslissingen in de· EEG-raad in decemoer 1963
De mintster-president stelt voor de conclusies
van de eerste vergadering, die zijn rondgezonden, vast te
stellen gelijk met de notulen van die vergadering. De raad
verklaart zich hiermede akkoord.
llinister Andriessen geeft de volgende toelichting
bij de nota's, die de vorige dag in de coördinatiecommissie zijn besproken. In de EEG in Brussel zijn thans drie
hoofdpunten aan de orde, nl. de vaststelling van een aantal nieuwe landbouwreglementen (rundvlees, zuivel en rijst),
de graanprijzen en het mandaat voor de Kennedy-onderhandelingen. Bij deze onderwerpen zijn de volgende drie punten
van belang:
a. de verhouding tot derde landen (zie de nota van Buitenlandse
Zaken dd. 28 november 1963, nr.174.687),
.
b. de budgettaire conseQuenties (zie brief van Buitenlandse
Zaken dd. 28 november 1963, nr.174.686),
c. de prijspolitieke consequenties (zie notitie 260 van
Economische Zaken, die ter vergadering is rondgedeeld).
Ten behoeve van de onderhandelingen met derde landen (punt a) gingen de gedachten van de meeste lede~ in de
coördinatiecomrnissie in de richting van een automat1sme.
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.Men denkt dan vast te leggen, dat in geval de invoer van
granen niet de hoeveelheid van la mln ton haalt - die het
plan van de EEG-commissie vermeld, de richtprij~en worden
verlaagd. Voorts zal door de vaststelling van vleescontingenten ook een opening naar derde landen kunnen worden behouden. Wat de rijst betreft zou de produktie van Italië
voor de EEG-landen voldoende zijn, maar het betreft dan
rijst van inferieure kwaliteit. In Duitsland en Nederland
wil men de invoermogelijkheden behouden van Siam- en Amerikaanse.~ijst. Wat de budgettaire consequenties betreft (punt b)
d~ze llJken voor Nederland zeer voordelig, als men de gegevens
zlet van Landbouw en Visserij (in de brief nr.174.686).
Spreker vervracht echter een verschuiving van produkten met
hoge heffing naar die met een lage heffing. Financiën zal
de gegevens ook nog nagaan. (Het gevoelen was, dat gezien
op lange termijn, de situatie anders is.) Aangaande de
prijsconsequenties (punt c) is het duidelijk, dat wat het
zuivelreglement financieel aantrekkelijk maakt ten laste
van de consument zal komen, terwijl deze daarnaast ook nog
de landbouwtekorten in het buitenland zal moeten betalen.
Blijkens de notitie nr.260 betekent de voorgenomen EEG-maatregelen al op zeer korte termijn een stijging van de kosten
van levensonderhoud met 1,2% en op langere termijn van in
totaal 2%. Van de lasten die daarmede op de Nederlandse consument worden gelegd komt. een groot stuk ten goede aan de
schatkist en de rest gaat over de grens.
Met betrekking tot het werkprogramma van de EEG
(brief nr.174.687) stelt spreker aan minister Biesheuvel de
vraag hoe hij denkt over de haalbaarheid van de gedachten,
die de vorige dag in de coördinatiecommissie zijn besproken
met name inzake de opening naar derde landen en wat de
Nederlandse delegatie daarbij n0g zal kunnen inbrengen.
De minister-president acht deze vraag nuttig, omdat de raad
ongeveer moet weten wat al of niet haalbaar in Brussel is.
Wunister Eiesheuvel zegt in antwoord op deze vraag, dat
hij de betekenis van punt la op blz.2 van deze nota nog niet
geheel beoordelen kan. Het is wel te verwachten dat de Italiaanse regering tegen schrapping van de bedoelde passages
in het rundvleesreglement zal zijn. Spreker meent, dat t~n
aanzien van bevroren rundvlees (punt 1 b) wel een Oplosslng
zal kunnen worden gevonden, maar de animo bij de EEG-partners
is gering om aan het Duitse verzoek tot vaststellen van een
contingent voor levend vee (uit Denemarken) gevolg te geven.
Van punt 1 c inzake het aÎwijzen van een heffing op.plantaardige oliën en vetten die een wezenli~ke belemme:lng voor
de invoer zou zi jn, weet spreker piet dlrect wat dl t betekent. De minister-president meende, dat instelling v~ een
heffing op een produkt waarvan de tariefvrije ~nvoer 1S geconsolideerd op een deconsolidering nee:komt. ~,'1.r ~ Hart09'h
is het daarmee eens, tenzij het een klelne adIDlnlstratleve
heffing betreft. Uinister Andriessen wijst e::op, dat h~t
hier om een nul-recht gaat; als dan een hefflng wordt 1ngesteld, is er sprake van deconsolidatie.
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nünister Biesheuvel merkt op, dat de bezwaren
van Franse en Duitse zijden vrij , groot zijn tegen het afwijzen van een deconsolidatie van bepaalde kaassoorten (punt
1 d). Tenslotte verwacht hij, dat punt 1 e inzake het vaststellen ~~ een drempelprijs voor rijst op groot verzet
van Italle zal stuiten, . gesteund door Frankrijk. De mini ster-president herinnert zich, dat van die zijde is gesteld
dat rijst op dezelfde wijze behandeld moet worden als de
granen. Spreker kan zich dan indenken, dat de formules die
, men in de GATT vindt voor de granen ook voor rijst zullen
gelden (een heffingscontingent of pri jsaanpassing). r. ünister Andriessen merkt op, dat er voor granen nog geen formule
.is, zodat men voor granen en rijst in dezelfde richting naar
. een oplossing zou kunnen zoeken.
rlinister Bi esheuvel dacht, dat het gestelde in
punt 2 bovenaan blz.3 in Brussel moeilijk zal zijn. Ilinister Andriessen acht op zichzelf het al een abnormale zaak,
dat een industriële gemeenschap als die van de EEG-landen
op een minimuminvoer van granen zou blijven staan, maar
als dit wel gebeurt moet men verzekeren, dat deze 10 mln
ton wordt ingevoerd. TIe minister-president meent, dat dit
voor Nederland goed aanvaardbaar is, maar voor een graanproducerend land is het mOeilijker. Door vergroting van
de produktiviteit zal oo.k een grotere produktie kunnen ontstaan; een vraag is voorts wat Amerika met betrekking tot
zijn landbouwpolitiek doet. Daar heeft men schema's voor
vermindering van de landbouwproduktie opgesteld maar deze
beperking is niet geslaagd. Het is dus ook van belang of
derde landen terzake spelregels in acht nemen. Concluderend
Leent spreker dat een instrumentarium kan worden voorgesteld,
--~,ar dit zal op grote weerstand bij andereEEG-landen kunnen
s~iten. 1ünister Andriessen wijst erop, dat in het graan~~'ijsplan zelf de invoerhoeveelheid van 10 mln ton voorkomt;
':'9 Federlandse delegatie zal dan kunnen vragen hoe dat te
7erv/ezenlijken is.
Intussen acht spreker het mogelijk, dat de eerste
~ïinea op blz.3 onder 2 0 wat te stringent geformuleerd is.
1 ,;-": ~ster Biesheuvel meent,
dat over het beginsel in de raad
~sen misverstand bestaat, maar minister Andriessen wil een
~e~harde garantie. :Minister Andriessen antwoordt, dat hi j
€=~ systematiek vastgesteld wil zien. rtinister Biesheuvel
Z .:'''..l de oplossing in de eigen landbouwpolitiek willen zoeken.
-~~jster P~driessen merkt. op, dat dit ondoorzichtig is en
~~rom voor derde landen niet aanvaardbaar, vooral ook na
~~ ervaringen ten aanzien van het geslachte pluimvee.
Staatssecretaris De Block is van oordeel, dat dit
_1....;J.t voor de Amerikaanse regering zo belangrijk is, dat men
~~~ in de nota voorgestelde als een minimum moet ~i~~.
Ir.F~anke merkt op, dat de graanproduktle ln de
~ t';:;' gemiddeld 57 mln ton bedraagt waarbij een invoer. van
~: ~ln ton komt. Het is echter moeilijk een trendmatlge
~~~~~oogst vast te stellen; deze kan 62 mln ton bedr~en,
TG~r kan in een 0
unsti 00 st jaar ook 52 mln ton z~Jn.
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Men kan ook niet aan het begin van het jaar een
heffingscontingent voor granen vaststellen, omdat men dan
in feite met een lagere prijs zou beginnen. I.Iinister
~dries~en merkt op, dat.~et.thans niet om de techniek gaat.
Handhavlng van een redellJk lnvoerquantum is echter een
wezenlijk element; zonder dat hoeft men bij de Kennedy-onderhandelingen niet meer te praten, omdat de zaken dan
muurvast zitten. lYIinister VVi tteveen begrijpt de wisseling
in de omvang der graanoogs ten, maar het lijkt hem mogelijk,
dat bij een grotere oogst de richtprijs wat lager wordt
gesteld. De minister-president zegt, dat dit mogelijk is,
maar het brengt het gevaar mee, dat bij een slechte oogst
zal worden geëist de prijs hog~r te stellen. Spreker heeft
in het parlement steeds verdedigd, dat de omvang van de oogst
een normaal bedrijfsr:i sico is. n'h nister Witteveen zou de
prijs niet afhankelijk van de oogst willen maken, maar van
de graanimport.
rünister Luns heeft de ervaring, dat men in zaken
als deze met een "declaration of intent" nergens komt.
De heer Snierenburg heeft na de vorig e vergadering
van de REZ gesondeerd in Brussel hoe de gevoelens waren over
een intentie-verklaring. Het is hem gebleken, dat als men
niet een concreet voorstel doet dit nooit goed ligt. Spreker
verwacht, dat als Nederland voorstelt in de betrokken verordeningen een automatisme op te nemen de Duitse delegatie
(behalve de minister van landbouw ) dit zal willen steunen. "
De Italiaanse delegatie zal " dit willen koppelen aan het resultaat van het mandaat voor de Kennedy-onderhandelingen.
Op deze wijze zal de Nederlandse delegatie een onderhandelingspositie moeten opbouwen. De Amerikaanse regering is niet tevreden met het graanprijsplan. De Kennedy-onderhandelingen
zullen dan alleen succes kunnen hebben, als in de drie nog
vast te stellen reglementen voldoende onderhandelingspunt en
aanwezig zijn. In dit licht gezien zal de Nederlandse delegatie bijv. een heffingscontingent voor rundvlees moeten
vragen. Voorts zal men dan het gestelde in punt 1 onder d en
e moeten vasthouden. Als een automatisme inzake de invo"er van
graan en rijst niet in de verordeningen vast ligt, zullen de
Amerikanen zeggen, dat zij er niets aan hebben. Spreker meent,
dat dit in de EEG-raad komende dinsdag aangekondigd moet
worden. Hij verwacht, dat dit moeilijk zal liggen, maar hij
meent, dat de Nederlandse delegatie alleen bij de uitwerking
van di t punt soepel zou moeten zi ju. r;Iinister Luns meent o~k,
dat de raad nu een beslissing moet nemen en dat de aanko~di
ging in de EEG-raad moet volgen. Wat onzerzijds verdedigd zal
worden, is in overeenstemming met de Nederlandse ideologie
en met wat de SEG-cornrnissie zegt te willen . Als men dit pas
over twee weken zou stellen, is het tactisch en feitelijk al
verloren. De EEG-commissie zegt een importhoeveelheid graan
te willen handhaven, maar als zij daarvoor geen systematiek
wil vastleggen spreekt zij zichzelf tegen . Geen van de EEGlanden is zo als Nederland aangewezen op import. Spreker doet
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een beroep op de raad nu de principiële beslissing "t e bev estigen. De minister-president acht het tactisch juis t om deze
zaken onzerzijds heel duidelijk te stellen, nu hiert egen veel
verzet van andere EEG-delegaties kan worden verwa cht . TIe praktijk van de onderhandelingen is zo, dat later nog c onc essies
gedaan zullen moeten worden. TIe TIuitse regering hul di gt evenals de Federlandse het principe van openheid, maar de Duitse
l -andbouw wijkt af .. De grootste moeilijkheid zal van Franse
kant komen. Dat was ook het geval bij de onde rhandelingen
over de toetreding van Engeland, toen het ging over de i nvoer
ui t de gemenebestlanden V/at de Nederlandse delegat ie gaat
voorstellen sluit aan bij de voorstellen van de EEG-commissie,
maar uit ervaring weet spreker, dat deze snel bereid is voor
het bereiken van een compromis om te gaan De Nederlandse
delegatie zal dus moeten voorstellen, dat in de verordeningen
wordt waar gemaakt wat de E~G-commissie voorstelt. Over de
technische uitvoering hiervan zal men zich dan nog nader kunnen beraden. I,ünister vVi tteveen voegt hieraan toe, dat dan
in eerste instantie zal worden voorgesteld, dat de richtprijs
verlaagd wordt, als de invoer van graan in de EEG gaat inkrimpen. Daaraan moet worden toegevoegd, dat verlaging van de
richtprijs niet tot hogere subsidies moet leiden, aangezien
het mechanisme dan niet zou werkeno Staatssecretaris De Block
is van oordeel, dat men dit om te bereiken wat men wil in
eerste instantie veel extremer moet stellen 7 aangezien de
Nederlandse delegatie in Brussel toch van dit extreme standpunt wordt afgedrongen ..- Zo zal men in plaats van graanimport
van 10 mln ton het gemiddelde van de laatste jaren ad 13 mln
ton moeten noemen. De heer ~pi~~n2~~ is van oordeel, dat
een automatische prijsdaling moet worden voorgesteld, als
over een periode (bijv~ 3 jaa~) de vastgestelde invoerhoeveelheid van graan niet gehaald word.t; ten aanzien van deze
hoeveelheid zou hij niet \rille~ overvragen De raad stemt
met deze benadering in.
:
De heer .§.~ieren~:r.g v c; ~zoe l:t punt 1 b inzake een
uitbreiding van het contingent bevroren rundvlees en vaststelling van een contingent voor levend vee te aanvaarden ..
Minister Biesheuvel is niet bereid de vaststelling van eencontingent voor levend vee te bepleiten. Dit vee komt vooral
uit Zuid-Slavië~ Het contingent bevroren vlees is echter van
industrieel belang" Minister A:.~riessen is van oordeel, dat
het niet alleen om bevroren rundvlees gaat. De EEG is ten
aanzien van rundvlees niet selfsupporting; dit blijkt ook uit
de zeer hoge vleesprijze~ van het ogenblik Bovendien zal van
Duitse zijde een contingent voor levend vee worden voorgeste~d.
ürinister Biesheuvel deelt mede, dat afgelopen dinsdag van Du1tse
zijde een contingent voor Denemarken is gevraagd (16.000 s~ks
in drie jaar). Ir.liank§. wijst erop, dat de grote hoe:,eelr:~1~
levend vee ui t Zuid-Slavi ë komt, wat dus iets anders 1S. r,un1ster Biesheuvel gaat het -:-: e ver van Nederlandse zi jde een con.
tingent voorIUndvlees te be~leiten. De minister-p~es~~~
o
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heeft begrepen, dat dit van ])ui tse zijde zal v/orden voorgesteld; daarbij zal men zich onzerzijds kunnen aansluiten.
:Minister Andriessen is bereid de concessie te doen, dat de
Nederlandse delegatie over een contingent voor levend ve·e
zal zwijgen.
.
])e minister-president stelt voor te kiezen als
gedragslijn voor de rijstverordening, dat de rijstinvoer op
dezelfde wijze moet worden geregeld, als in de REZ ten aanzien van de granen ;s besproken. ])e raad stemt hiermede in.
])e minister-president stelt vervolgens de brief
nr. 174.686 aan de orde. LVIinister Andriessen ziet W2.t in
deze notitie staat over de financiën en de kosten van levensonderhoud als nauw gelieerde zaken. Wat in deze nota over de
financiële consequenties is vermeld, is een momentopname.
Venvacht moet word en, dat de opbrengst van de heffingen door
verschuiving tussen de invoerprodukten minder zal zijn. Spreker verv/acht, dat op den duur de lasten ten behoeve van de
landbouvNerordeningen nog meer zullen bedragen, omdat het
EEG-fonds geen plafond kent. Van de beslissingen, waar de
EEG-raad voor staat, is op korte termijn een stijging van het
indexcijfer van de kosten van levensonderhoud te verwachten
met 1,2%- Van dergelijke stijgingen van de kosten vreest
spreker, dat in 1964 een aanpassingsloonronde niet tegen te
houden zal zijn~ Hij herhaalt, dat hij een heffing op margarine in het Nederlandse parlement nooit zal kunnen verdedigen.
])aar komt hij, dat deze heffing aan het EEG-fonds zou moeten
worden afgedragen, hetgeen iets nieuws zou zijn.
Minister Veldkamp acht het evenals minister Andriessen van belang na te gaan wat de consequenties voor de kosten
van levensonderhoud zijn. Spreker wijst erop, dat de vakbeweging de laatste weken onrustig is en dat het -gevaar reëel
is, dat het loonakkoord in de Stichting van de Arbeid verbroken zal wordeno In de avondvergadering van de ministerraad
op 27 september 1963 is een opstelling gema~~t over te verwachtenlasten in 1964. Als reële loonsverhoging is toen het
percentage 4,5 aanvaard (exclusief de AOW). In de notitie nr.
260 wordt een onmiddellij~stijging van het indexcijfer ·met
1,165% verwacht. Spreker stelt de vraag, welk deel hiervan
al was begrepen in de berekening van 27 september 1963. Minister Andriessen merkt op, dat de ontwikk eling van de landbouwprijzen zo snel is gegaan, dat alle berekeningen hierover
achterhaald zijn. Als spreker voorts de memorie van antwoord
over de landbouw beziet, verwacht hij, dat de daarin voorzie~e
prijsstijging
nog een verhoging van het indexcijfer met dr1e
punten ten gevolge zal hebben. ~ünister Veldkamp acht het wenselijk, dat dan opnieuw een opstelling wordt gemaakt hoe het
beeld sinds de avondvergadering van de ministerraad van 27
september is achterhaald.
I.~inister VIi tteveen merkt op, dat de gestegen vleesprijzen ruimte scheppen om te verhinderen, dat de graanprijzen
zo sterk omhoog gaan als minister Andriessen veronderstelt.
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Minister Andriessen verwacht, dat de prijsstijging
gewoon doorgaat. De minister-president noemt twee elementen
die hierbij van belang zijn, nl. vraag en aanbod en de kostprijzen. Spreker meent, dat vraag en aanbod moeilijk te overzien zijn, maar hij dacht dat thans de prijzen in de veesector wel als toppri jzen gezien kunnen worden. Niinister Biesheuvel licht toe, dat de hoge varkensprijzen van het ogenblik
. volgen op lage prijzen van het vorig jaar; de verwachting
bestaat, dat de produktie van varkensvlees in de tweede helft
van 1964 groter zal zijn. Wat de kostprijzen betreft wijst
spreker erop, dat in 19 64 de kippen en varkens nog met voedergraan uit de oude oogst worden gevoede~d en pas eind 1964
met de duurdere granen. De minister-president verviacht, dat
op het moment van de vaststelling van hogere prijzen voor de
granen schoksgewijs de prijzen van de produkten van de varkensen pluimveehouderij omhoog gaan , aangezien men onmiddèllijk
zal gaan werken met de vervangingswaarde.
Minister Vii tteveen heeft de stukken pas deze morgen
gekregen. Het is onzek er hoe de invoer van graan zal lopen,
gezien ook de kans, dat er een bepaalde verschuiving zal komen
van mais naar gerst, waardoor de opbrengst van de heffingen
minder zal zijn. In de b~jlage van brief nr.174.686 worden
de extra-uitgaven van het EEG-fonds op f.1230 mln geraamd.
Hieraan ontbreekt een bedrag van ca f.400 mln (1/3 van f.1230
mln), dat nog erbij komt voor interventies. Het Nederlandse '
aandeel wordt bij een maximale omslag van 13% dus f.50 mln
hoger. Bij ditzelfde omslagpercentage zou het Nederlandse
aandeel in de bijslagen aan de Duitse graanboeren bijna f.40
mln meer bedragen. Im.:Dister Andriessen merkt op, dat 1/3 van
het totaal van de structuurbedragen genomen moet worden, wat
op f.600 mln neerkomt. Ir.Franke zegt hierover, dat losstaande
_ beslissingen van die van januari 1962 buiten beschouwing zijn
gelaten. Spreker meent, dat het bedrag van f.1230 mln als uitgangspunt kan worden genomen voor de berekening van een derde
deel.
Minister Witteveen verwacht, dat het saldo voor de
Nederlandse schatkist f.90 à fc100 mln minder zal zijn dan
op de besproken bladzijde staat, nl. f.40 mln minder uit de
heffingen door verschuivingen en f.50 mln als aandeel in de
extra-kosten voor interventies die nog op het EEG-fonds
drukken. Dit zou ertoe leiden, dat het voordelige saldo voor
de Nederlandse schatkist inplaats van f.180 mln maar f.90 mln
zou bedragen, terwijl de lasten op de consument op een hoger
bedrag geraamd worden. De conclusie zou dan zijn dat de graanpri jsvoorstellen voor Federland een belaJlgri jk nadeel meebrengen, terwijl de Duitse Bondsrepubliek hiervan een onlogisch en onredelijk voordeel zou hebben.
De minister-Lresident begrijpt, dat de voorgestelde
verhogingen bij aanvaarding in de consumentenprijs tot uiti~g
zullen komen, dus ten nadele van de consument zijn, maar hiJ
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meent, dat er één uitzondering op is, nl. wat in v eredelde
vorm wordt geëxporteerd brengt een hogere prijs . op. IiIinister
Andriessen bevestigt, dat bij de voordelen een ''pro ducers rent "
voor de Nederlandse boer geteld kan worden, maar dit is niet
veel. ~ünister Witteveen acht het reëel, als de Duitse graanboer van deze voorstellen een belangrijk voordeel krijgt, dat
ook de Nederlandse consument (tegenover hun grote v erlies
door de prijsstijgingen) een subsidie uit het EEG-fonds ontvangt.
De minister-president wiJst erop, dat in verband
met dit .E EG-fonds twee zaken aan elkaar gekoppeld worden, nl.
verhoging van de graanprijs en deficiency payments voor de
Duitse boer; dit betekent voor Nederland een dubbel nadeel,
nl. een hogere prijs voor de granen en meebetalen aan deze
uitkering aan de Duitse boer. Spreker meent daarom, dat voor
de Nederlandse consument een overgang noodzakelijk is. Mi nister Ylitteveen meent ook, dat een communautaire consumentensteun moet worden voorgesteld, die geleidelijk afgebroken
wordt, terwijl ook de steun aan de Duitse boeren geleidelijk
geliquideerd zal moeten worden. De minister-president vat
samen, dat het E~G-plan een onacceptabele onevenwichtigheid
bevat, aangezien het vo~r de landen met een lage produktieprijs van graan een zware last zowel op de consument als op
de schatkist legt, terwijl het voor de landen met hoge produktiekosten voor de consument een voordeel geeft en het nadeel voor de producent compenseert. Zowel de voorgestelde
steun aan de Duitse boer als de onzerzijds verlangde consumentensubsidie ten laste van het EEG-fonds zullen dan binnen
eenzelfde tijdsverloop geleidelijk afgebroken moeten worden.
De raad stemt hiermede in.
Minister Hitteveen zou nu ook willen zien wat dit
financieel betekent. De minister-president is het
ermede
eens, dat een nieuwe cijferopstelling nodig is, waarbij ook
moet worden nagegaan wat minister Veldka~p over de berekening
van de reële loonsverhoging zei. Minister Andriessen acht het
voor de Nederlandse economie een levensbelang, dat zij niet
in een spiraalbeweging terecht komt .Minister \'T i tteveen wi jst
erop, dat Nederland bij beslissingen het belang van de EEG
niet mag laten springen op een tijdelijke situatie. Minister
Andriessen is het daarmede eens, maar de noodz~kelijke aanpassing kan in etappes gebeuren. Minister Biesheuvel acht het
ook mogelijk te stellen, dat de Duitse schatkist de helft van
de compensatie aan de Duitse boeren betaalt. Minister Witteveen vraagt zich af of dan ook voor de zuivelverordening een ·
50 : 50 verdeling zal Ylorden voorgesteld. De minister-president
merkt op, dat bij de opstelling van de zuivelverordening is
aangesloten bij het systeem van de reeds aanvaarde EEG-verordeningen, maar in het graanprijsplan zit het sprongsge\rijze
element. Minister Biesheuvel wijst op de mogelijkheid,dat in
Brussel een uniforme richtprijs voor melk wordt voorgesteld.
Minister Andriessen ziet dat niet als een noodzakelijke consequentie van aanvaarding van uniforme graanprijzen.
0
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Spreker kan zich ook voorstellen ,dat het graanprijsvoorstel in twee of drie etappes wordt uitgevoerd. Ir.Franke
merkt op, dat in Nederland nog subsidie op bloem wordt gegeven.
Het is dus denkbaar, dat een gemeenschapp eli jke richtprijs
voor melk wordt aanvaard wat nog niet tot gelijktrekken van
de prijzen voor boter en kaas behoeft te leiden. lfûnister
Andriessen ziet niet waarom men nu tot een uniforme richtprijs zou moeten komen. lfinister Witteve en is het verband
niet duidelijk waarom financieri ng voor 100% uit het EEGfonds alleen mogelijk is, als er een uniforme EEG-prijs is.
Ir.Franke antwoordt, dat hiervoor alsargwhent wordt g enoemd, dat bij een uniforme prijs het eindpunt is bereikt.
Spreker wijst er voorts op, dat de vaststelling van
uniforme graanprijzen kan betekenen, dat de invoer van granen
via Rotterdam nog groter wordt, wat een vrij grote fi nanc iële
betekenis zal kunnen hebben. Staatssecretaris Keyzer merkt
op, dat reeds 2/3 van de graanimport van de E~G over -Ro tterdam loopt. Spreker stelt de vraag of ir.Franke nog een verdere
verhoging van dit aandeel verwacht. Ir.Franke antwoordt , dat
men in Rotterdam een toeneming verwacht van de graani nvoer.
Bovendien is de graanaanvoer in belangrijke mate doo~To er naar
de Bondsrepubliek, terwijl na vaststelling van uniforme graanprijzen de heffingen in Rotterdam zullen plaatsvindenDe minister-president maakt vervolgens de v ol gende
opmerkingen. Indien het EEG-plan inzake de graanprijzen wordt
aanvaard, zal de handel direct op hogere heffingen anti ciperen
door zeer grote graanhoeveelheden op te slaan in depo t s, waardoor grote bedragen voor de schatkist verloren gaan. Snreker
acht het nodig, dat wordt nagegaan in hoeverre hiertegen wettelijk kan worden opgetreden. Door aanvaarding van uniforme
graanprijzen zal voorts de vraag in de EEG nog dringend er
naar voren komen of de invoerrechten en heffingen wel voor
een belangr~jk deel in de nationale schatkisten moeten komen.
De heer ?pierenburg merkt op, dat nog niet is gesproken over de hoogte van de graanprijzen in het pla~ van
de EEG-commissie. Spreker gelooft, dat van Nederlandse zijd e
begonnen moet worden met een reserve hierbij te maken, aangezien de graanproduktie naar hij verNacht door de prijsverhoging zal toenemen. Minister Biesheuvel meent, dat het prijspeil voor voedergraan (o_a. mais) te hoog is. De minist erpresident verzoekt ook de prijsverhouding tussen de voedergranen nog zorgvuldig te beki jken. Minister Vii tteveen acht
het nuttig, dat de heer Spierenburg ten aanzien van de hoogte
van de graanprijzen een reserve maakt. De raad stemt hiermede in.
I\linister Andri essen herhaalt, dat hi j een heffing op
margarine onaanvaardbaar acht. Hij acht het al minder jui st,
dat een bedrag van 300 mln mark ten gunste van de inefficiënte
olijvencultuur naar Italië gaat. minister Witteveen meende,
dat de beginselen van de zuivelverordening al in de package
deal van januari 1962 waren aanvaard. Het is dan onjuist, dat
de Italiaanse regering nu nog nienwe condities stelt die het
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verworven recht van Nederland aantasten~ Voorts zal men er
ook rek ening mee moeten houden~ dat het zl1..ivelreglement behalve
voor Ne derland ook voor andere EEG-landen voordelen zal geven.
Ir.Franke merkt op, dat volgens bladzijde 3 van de notitie
een bedrag van f~30 mln aan het EEG-fonds betaald moet worden
voor uitkeringen in de zuivelsectoro Minister Witteveen heeft
een aantekening van zijn departement, waarbij dit bedrag op
basis van 100% EEG-financi ering op f' 0120 mln vlordt geraamd
en bij 50% financiering op f.6 0 mlno Ir~Frank~ merkt op, dat
hij het genoemde bedrag heeft berekend op grondslag van
reglement 25.
.
Minister Andriessen stelt de vraag hoe het staat
met de controle op deze geldmidäelen Hij meent, dat de
ministers van financiën àaarin betrokken moeten worden. Staatssecretaris De Bloc~ merkt hieromtrent op, dat in het Europese
parlement is gezegd~ dat parlementaire controle hierop nodig
is. Minister Andriessen is van oordeel, dat dit ook van Nederlandse zi j de in de EEG als punt aan de orde ges teld moet worden·.
Staatssecretaris De Block wijst er nog op, dat volgens het
EEG-verdrag het niet mogelijk is parlementaire controle voor
de financiën in te voeren~ Minister Witteve en is van oordeel,
dat in elk geval de ministers van financiën hierbij betrokken
moeten worden. DrsnElz~~~~ merkt op, dat dit al in een ontwerpreglement is neergelegdo De fQ.~nister-preside_nt wijst ero p, dat
de Nederlandse delegatie steeds het standpunt heeft ingenomen,
dat het EEG-fonds een onderdeel moet zijn van de EEG-begroting,
zodat ook andere ministers dan de landbouwministers hierover
zeggenschap hebben~ Daarnaast is dus een regeling van de controle over het financiële beleid van de EEG nodig. De heer
Spierenburg stelt voor het punt van de parlementaire controle
bij de besprekingen omtrent de fusie van de drie executieve
commissies aan de o~de te stellen. Mr9Hartogll. wijst erop, dat
deze koppeling het accepteren van de fusie zeer bezwaarlijk
zal maken, aangezien de Franse regering grote bezwaren tegen
de parlementaire controle heefto Men loopt dan de kans, dat
ook van de fusie niets terecht komto De ~inister-y~esident
acht het toch een zeer belangrijke za~~, dat de nationale
parlementen ten aanzien van beslissingen van de EEG-commissie
en de EEG-raad geen zeggenschap meer hebben en het Europese
parlement terzake evenmin bevoeg~~eid heeft. Staatssecretaris
De Block geeft in overweging, dat de delegatie zich achter de
resolutie van het Europese parlement stelt, maar dit niet
koppelt aan de fusieo Mr.Hartogh verwacht, dat een grotere
bevoegdheid van het Europese parlement door koppeling aan de
fusie niet, maar door koppeling aan de landbouvlV erordeningen
mogelijk wel aanvaard zal worden. De heer .Sp:Lerenburg merkt
op, dat het punt van het Europese parlement door vier delegaties aan de orde is gesteld. De minister-president meent,
dat het punt van de parlementaire controle zeer wel op ~wee
plaatsen aan de orde gesteld kan worden . Staatssecretar19
o
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TIe Block acht het wenselijk deze kwes ti e v oor te bereiden
voor de volgende vergadering van de REZ.
Minister VIi tteveen heeft b egri p voor de b e zwaren
van minister Andriessen tegen een heffing op ma r garine, maar
hierop zal niet de hele landbouwin t egrat ie in d e EEG moeten
stranden. Minister Andriessen kan een margari neheffing niet
verdedigen. Hij wijst erop, dat de s t eun aan de I t aliaanse
olijvencultuur in dit geval ook ten laste van h et EEG- fonds
gebracht zou kunnen worden. Als andere oplos s i ng noemt sprek er
isolering van de markt voor olijven i n Italië , h e t geen in de
EEG al eerder met lood is gebeurd. Mi n ister Wi t t ev een s telt
voor, dat in de EEG-raad een heffing op margarine van Nederlandse zijde principieel onjuist zal worden genoemd. TIe raad
stemt hiermede in.
De minister-president stelt voor de volgende v ergadering te houden op 13 december 1963De raad komt tot de volgende conclusies:
Ter Uitvoering van het beginsel, dat de EEG niet meer
autarkisch zal moeten worden, acht de raad een "decl aration of intent" geen deugdelijk middel om te bereiken ,
dat de invoer van graan blijft gehandhaafd op een niv eau
van tenminste 10 mln ton. In de EEG-raad van 2 en 3 d ecember zal de Nederlandse delegatie stellen, dat (ook met
het oog op de Kennedy-onderhandelingen) in de nieuwe verordeningen een systematiek moet worden vastgel"egd, waarbi j
de uniforme richtprijzen voor granen omlaag gaan, a l s de
ingevoerde hoeveelheid in de EEG gedurende een periode
(van bijv. 3 jaar) beneden de 10 mln ton ligt. Daarbij
aansluitend dient te worden bepaald, dat bij een verlaging van de richtprijzen niet de subsidies aan de betrokken agrariërs worden verhoogdo Eenzelfde automatisme
zal onzerzijds voor rijst worden verlangd.
In de EEG-raad zal de Nederlandse delegatie een voorstel
tot deconsolidatie van kaassoorten afwijzen. Van Nederlandse zijde zal niet de vaststelling van een heffi ngscontingent voor levend vee worden voorgesteld; tegenover
enige Duitse concessie zal met dit contingent echter
akkoord kunnen worden gegaan.
Het graanprijsvoorstel van de EEG-commissie is onevenwichtig, omdat IDen alleen het nadeel voor de (Duitse)
producenten uit de EEG-kas wil compenseren; het zal voor
Nederland slechts aanvaardbaar zijn, als ook een compensatie uit het EEG-fonds voor de benadeelde consumenten
wordt vastgesteld en als bovendien voor beide soorten
compensaties een duidelijke aflopen de schaal wordt gek oz en.
De invloed van te verwachten prijsstijgingen door EEGmaatregelen op het indexcijfer van de kosten van levensonderhoud zal worden nagegaan.
• •
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6°.

Nagegaan zal worden in hoeverre wettelijke maatregelen
mogelijk zijn om hogere heffingen na invoering van de
uniforme graanprijzen ook over anticiperende invoeren in
te vorderen.
7° • . Voor de volgende vergadering van de REZ zal worden voorbereid in hoeverre en op welke wijze een controle door
het Europese parlement op de uitvoering van de EEG-landbouwverordeningen kan worden veTIlezenlijkt.
8°. Tegenover de gedachte van een heffing op margarine ten
behoeve van steun aan de olijvencultuur in Italië zal de
Nederlandse delegatie in de volgende vergadering van de
EBG-raad stellen, dat zoiets principieel onjuist is.
gO. De volgende vergadering van de REZ zal plaatsvinden op
vrijdagmorgen 13 december, aanvang half tien.
De secretaris,

13 december 1963
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