
Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN 

Nr. 10357 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 25 februari 1983 in de Trêveszaal 
van het Kabinet van de Minister-President 

van 9.0 0 uur tot 10.30 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Van den Broek, 
De Koning, Ruding, Smit-Kroes, Schoo en 
Winsemius alsmede de staatssecretarissen 
Bolkestein en Van Eekelen 

Voorts zijn aanwezig de heren Bergman (LV) , 
Van Blankenstein (SZW), Engering (Fin), 
Van de Graaf (AZ), De Groot (EZ), Nieman (BZ), 
Posthumus Meyjes (BZ) , Rutten (PV-EG) 

Secretaris: Mr. J.P.M.H. Merckelbach 
Adjunct-secretaris: Drs. F.V.G. Bevort 

1. Notulen van de vergadering van 2 december 19 82 
(nr. 10290) 

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

2. Mededelingen 

Geen onderwerpen. 
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3. Financiering van de Europese Gemeenschap (Conclusies 
van de coördinatiecommissie van 2 3 februari 1983, 
aangeboden bij brief dd. 2 3 februari 19 83, 
nr. DIE/527.92/5/83, met bijlagen) 

Staatssecretaris Van Eekelen licht toe 
dat het door de Europese Commissie uitgebrachte 
Groenboek over de toekomstige financiering van de 
Gemeenschap in de coördinatiecommissie is behandeld 
op basis van een interdepartementale nota terzake 
van 22 februari 198 3. Spreker deelt mede dat het 
Ministerie van Financiën problemen heeft met deze 
nota. Spreker heeft de coördinatiecommissie toegezegd 
dat aan de nota, zonder deze te wijzigen, een 
inleiding zou worden toegevoegd. Deze inleiding is 
als bijlage gevoegd bij de conclusies van de coördinatie 
commissie. Spreker wijst op twee problemen met 
betrekking tot de financiering van de Gemeenschap. 
Ten eerste het algemene probleem dat de huidige eigen 
middelen in de naaste toekomst onvoldoende zullen zijn. 
Blijkens zijn gesprek met Commissaris Tugendhat op 
22 februari jl. verwacht de Commissaris dat de 1%'s BTW 
grens misschien nog dit jaar of anders volgend jaar 
wordt bereikt. Het tweede probleem betreft het vraag
stuk van de Britse compensatie. Dienaangaande aan
vaardt het Europese Parlement niet langer meer ad hoe 
oplossingen. De Europese Commissie verwacht dat de 
onderhandelingen over de financieringsproblematiek 
één jaar in beslag zullen nemen. Vervolgens zal 
ratificatie 1 a 2 jaar vergen, zodat inwerkingtreding 
van de besluiten pas over drie jaar zijn beslag zal 
kunnen krijgen. Volgens spreker dient het Britse 
compensatievraagstuk te worden behandeld in samen
hang met het algemene vraagstuk van de toekomstige 
financiering van de Gemeenschap. De vraag is in 
hoeverre Nederland bereid is mee te werken aan een 
oplossing van het Britse compensatieprobleem en zo ja, 
via welke financieringssleutels. Als Nederland hieraan 
niet meewerkt dreigt het gevaar van nationale finan
ciering. Dit zou voor Nederland duurder kunnen uit
vallen dan meewerken aan het vinden van één of andere 
nieuwe financieringssleutel. Spreker heeft behoefte 
aan enige aanknopingspunten ten behoeve van de 
bespreking van het onderwerp in de Algemene Raad 
van 14/15 maart a.s. Na deze Raadszitting zal de 
Commissie definitieve voorstellen doen. Voorts ver
wacht spreker dat de Europese Raad van 21 en 22 maart a 
enige algemene richtlijnen terzake zal formuleren; 
na de Europese Raad van juni zullen de onderhande
lingen pas echt van start gaan. 

Minister Ruding merkt op dat in de bijlage 
van de conclusies van de coördinatiecommissie terecht 
wordt verwezen naar het regeerakkoord. In dit akkoord 
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liggen een aantal ankers met name op financieel 
gebied. Volgens spreker moet ten aanzien van nieuw 
beleid onderscheid worden gemaakt tussen vervangend 
beleid en daadwerkelijk nieuw additioneel beleid. 
Hij vraagt om een nadere toelichting van de stelling 
dat het niet meewerken aan uitbreiding van de eigen 
middelen voor Nederland duurder zou zijn. Volgens 
spreker is financiering volgens andere sleutels 
extra duur voor Nederland. Spreker constateert dat 
ambtelijk geen overeenstemming bestaat waardoor de 
vraag rijst hoe thans verder moet worden gehandeld. 
De voorliggende problematiek is zo belangrijk voor 
alle leden van de ministerraad dat vooralsnog niet 
is toe te staan dat in het EEG overleg standpunten 
worden ingenomen die verder gaan dan hetgeen tot nu 
toe is afgesproken. Voorts is het nodig dat de 
financieringsbesprekingen ook worden geplaatst in het 
kader van een betere beheersing van de EG begroting. 
Deze betere beheersing diende hoe dan ook aan de 
orde te komen en is nu des te meer noodzakelijk. Door 
het departement van Financiën is een nota opgesteld 
over de beheersing van de EG begroting die op 
18 maart a.s. in de REZ zal worden besproken. Voor 
wat betreft het Groenboek dient de Commissie minstens 
met cijfermatige gegevens te komen die thans nagenoeg 
ontbreken. Zo is niet duidelijk wanneer met het 
huidige beleid het financieringsplafond wordt bereikt. 
Voorts dient er een zwaar accent te worden gelegd op 
een verdere aanpassing van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. In het Groenboek is ondanks herhaalde 
Nederlandse aandrang in het verleden te weinig aandacht 
besteed aan beheersing en herschikking van de EG 
begroting. Spreker komt tot de conclusie dat de nood
zaak en de wenselijkheid van een uitbreiding van de 
eigen middelen van de Gemeenschap geenszins is 
aangetoond. Hij vraagt wat de oorzaken zijn voor het 
dreigend overschrijden van de eigen middelen. Waar
schijnlijk is dit het gevolg van bestaand beleid maar 
misschien ook van nieuw beleid. Bij nieuw beleid 
dient men zich af te vragen of er sprake is van ver
vangend beleid of dat dit daadwerkelijk tot additioneel 
beleidt leidt. Bij het entameren van nieuw beleid 
dient beheersing van de eigen begroting en de 
mogelijkheid van compensatie binnen de eigen begroting 
voorop te staan. Ook dient bij het nieuwe beleid 
gekeken te worden naar het eigen belang voor Nederland 
in de zin van beheersing van de lastendruk in Nederland 
en de noodzaak tot verdere ombuigingen. Spreker ziet 
overigens nog niet veel terecht komen van daadwerkelijk 
vervangend beleid. Als dit inderdaad onvermijdelijk is 
acht hij een verhoging van de 1%'s BTW grens de meest 
zuivere oplossing en het meest in het belang van 
Nederland. Het hanteren van nieuwe ad hoe sleutels valt 
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voor Nederland veel ongunstiger uit. Indien uit
breiding van de eigen middelen van de Gemeenschap 
leidt tot een hogere uitslag op de Nederlandse be
groting dient er vooraf zekerheid te zijn dat com
pensatie binnen de Nederlandse begroting wordt gevonden. 
Zolang die zekerheid er niet is mogen er geen 
committeringen worden aangegaan. In de besprekingen 
te Brussel dient voorlopig te worden uitgegaan van 
de huidige limieten. De toetreding van Spanje en 
Portugal zal ongetwijfeld leiden tot doorbreking van 
het 1%-plafond. Spreker vraagt zich af of deze 
uitbreiding wel moet doorgaan en wie daarvan zal 
profiteren. Daarbij dient ook het tijdsaspect in het 
oog te worden gehouden. Overigens vindt spreker de 
toetredingsproblematiek op zichzelf geen argument om 
uitbreiding van de eigen middelen te rechtvaardigen. Ook 
de Britse en Duitse compensatieproblematiek is daarvoor 
geen argument, temeer daar het Verenigd Koninkrijk en 
de Bondsrepubliek zelf tegen uitbreiding van de eigen 
middelen zijn. 

Staatssecretaris Van Eekelen onderkent 
dat de toetreding van Spanje en Portugal geld zal 
gaan kosten. Spreker wijst er voorts op dat in het 
kader van de mandaatsdiscussie overeengekomen is dat 
het Britse compensatieprobleem zou worden opgelost 
in het kader van nieuw Gemeenschapsbeleid. Met 
betrekking tot de cijfermatige onderbouwing van het 
Groenboek deelt spreker mede dat de Commissie in 
de Algemene Raad van 21 februari jl. heeft uiteengezet 
dat de nog beschikbare marge 1,4 mld ECU bedraagt, 
waarvan 0,5 mld zal worden opgeslokt door het landbouw
beleid. Aangezien de groei van de eigen middelen 
geringer zal zijn dan de groei van het maximum-
stijgingspercentage is alleen al daardoor het door
breken van de 1% BTW grens waarschijnlijk. 

Minister Smit-Kroes merkt op dat Nederland 
best wat meer rekening mag houden met eigen belangen. 
Gezien het verloop van de Transportraad van 
2 3 februari jl. vreest zij dat als wordt voortgegaan 
op de huidige weg het EG beleid erg sectarisch wordt. 
Nederland heeft steeds een correcte houding aangenomen 
door niet op andere beleidsterreinen compensatie te 
verlangen voor concessies elders. Nederland moet 
echter niet roomser zijn dan de Paus. Spreekster merkt 
voorts op dat indien Nederland instemt met uitbreiding 
van de eigen middelen, zulks niet mag inhouden dat de 
prioriteitstelling binnen de eigen begroting wordt 
doorkruist. 

Minister De Koning stemt ermee in dat de 
oplossing van het financieringsvraagstuk primair 
moet worden gezocht in herschikking binnen en bewaking 
van de bestaande begroting en door een rationeler 
uitgavenpatroon. Spreker onderschrijft voorts de 
noodzaak oplossingen te zoeken via vervangend beleid, 
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maar de werkelijkheid is dat alle extra middelen 
de speelbal worden van het politieke krachtenspel 
in de Gemeenschap en zo uiteindelijk terecht komen 
bij het regionaal beleid. Overigens dient men zich 
te realiseren dat de politieke toekomst van Nederland 
in Europa ligt. Nederland is met zijn open economie 
afhankelijk van de EG, Dat brengt mee dat een aantal 
bezwaren moet worden geaccepteerd om de Nederlandse 
belangen op langere termijn veilig te stellen. 

Minister Braks wijst erop dat de landbouw
sector de enige is waarin vervangend beleid is 
gerealiseerd. Door de ontwikkelingen op de wereld
markt en door de produktiviteitsstijging in de 
landbouw dreigt de 1% BTW grens te worden overschreden. 
Dit noodzaakt tot verdere beheersing van de uit
gaven en aanpassing van het beleid aan de nieuwe 
produktiesituaties door het prijsniveau zoveel mogelijk 
te drukken en door het invoeren van medeverantwoorde
lijkheidsheffingen. Er dient echter enige financiële 
ruimte voor het landbouwbeleid over te blijven; 
anders is men wel gedwongen over te gaan tot renationa
lisatie van het beleid, hetgeen voor Nederland zeer 
nadelig zou zijn. Daarom zal Nederland tenslotte toch 
met een uitbreiden van de eigen middelen moeten 
instemmen. 

Minister Van Aardenne acht het handhaven 
van de 1% BTW grens het enige drukmiddel om schoning 
van de EG begroting en rationalisering van het beleid 
te bewerkstelligen. Als de weg van vervangend beleid 
wordt opgegaan zal per saldo toch meer moeten worden 
betaald. Volgens de prognoses van de Commissie zal 
Nederland met Ierland over zeven jaar de meeste 
werklozen hebben maar Nederland zal dit probleem zelf 
moeten oplossen en niet mogen rekenen op extra uit
keringen uit het regionaal fonds. Spreker geeft er de 
voorkeur aan voorlopig door te gaan met ad hoe 
oplossingen. Eventueel zou wel een systeem, met ver
effening achteraf kunnen worden toegepast. Spreker 
tilt niet zwaar aan de bezwaren van het Europese 
Parlement tegen ad hoe oplossingen; dat is vooral een 
aangelegenheid tussen het Europese Parlement en de 
Commissie. Desnoods moet het Parlement het maar aan
durven de Commissie tot aftreden te dwingen. Een 
oplossing van het Britse compensatieprobleem via 
nieuw beleid acht spreker praktisch uitgesloten; 

-DrT ONDtR,- deze uitkomst van de mandaaLadiscuggier is voor wijzi-
M l ^ M ^ ^ i n g vatbaar. 

Minister Van den Broek zegt begrip te hebben 
voor de standpunten van de ministers De Koning en 
Van Aardenne en voor de waarschuwende woorden van 
minister Ruding, maar hij verzet zich tegen de tendens 
om dwars te gaan liggen tegen elke oplossing die voor 
Nederland tot hogere kosten leidt. Het is logisch dat. 
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de minst welvarende lidstaten het meest profiteren 
van de introductie van nieuw beleid. Volgens spreker 
dient centraal te staan het belang dat Nederland 
heeft bij het voortbestaan van de gemeenschappelijke 
markt waarop wij ruim 70% van onze export afzetten. 

- Nederland heeft in het verleden sterk geprofiteerd 
van het gemeenschappelijke landbouwbeleid en dat zal 
nog jaren zo doorgaan. De uitbreiding van de Gemeen
schap met Spanje en Portugal mag geen sprong in het 
duister worden, maar vast staat dat de politieke 
beslissing daartoe is genomen. Spreker is er niet 
tegen om bepaalde condities te stellen ten aanzien 
van de beheersing van de begroting, maar men mag niet 
de illusie hebben dat daarmee voldoende ruimte wordt 
geschapen om de begrotingsproblematiek en het Britse 
probleem op te lossen. Ook de formule vervangend beleid 
is niet toereikend voor het Britse probleem. Wanneer 
daarvoor geen structurele oplossing wordt gevonden zal 
de desintegratie van de Gemeenschap zich steeds verder 
voortzetten. 

De minister-president vraagt, naar aanleiding 
van de opmerkingen van minister Smit-Kroes, of 
Buitenlandse Zaken een inventarisatie kan maken van 
de Nederlandse wensen met betrekking tot de EEG. 
Spreker is het met minister Ruding eens dat beheersing 
van de EG begroting bij de discussie over de financiering 
dient te worden betrokken. In verschillende lidstaten 
wordt de vervetting van de bureaucratie te lijf gegaan, 
maar van enige actie tegen de vervetting van de diensten 
van de Gemeenschap wordt in de stukken van de 
Commissie geen melding gemaakt. Spreker vraagt 
aan dit aspect ook aandacht te geven in de nota van 
Financiën. Een groot deel van de EG uitgaven wordt 
aangewend ten behoeve van het gemeenschappelijke land
bouwbeleid. Los van het budgettaire probleem is, 
in het belang van het instandhouden . van de vrije 
wereldhandel wellicht een nog restrictiever gemeen
schappelijk landbouwbeleid geboden. Spreker wijst 
hierbij op de relaties met de VS en met de derde 
wereld. Spreker vraagt of in de becijferde netto
posities van de lidstaten ook de monetaire compen
serende bedragen zijn verwerkt. Voor wat betreft de 
oplossing van het Britse compensatieprobleem is 
politiek gekozen voor uitbreiding van de taken van 
de Gemeenschap. Spreker wil hiervan vooralsnog niet 
afzien, maar constateert dat deze oplossing wel een 
dure is. Hij vraagt of de huidige energiesituatie 
geen aanleiding is voor het opstellen van een energie-
volet met bodemprijzen en een relatief sterke werking 
naar het Verenigd Koninkrijk en voor wat betreft 
steenkool naar de Bondsrepubliek. 

Staatssecretaris Van Eekelen onderschrijft 
de opmerking van minister De Koning dat de Gemeenschap 
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voor Nederland van levensbelang is. Hij wijst op een 
uitspraak van de heer Zeilstra dat een economische 
crisis a la de jaren dertig wordt voorkomen door het 
bestaan van een open markt met de andere lidstaten. 
Spreker heeft wat moeite met de kritiek van minister 
Ruding op het Nederlandse beleid in de Gemeenschap; 
dit.-beleid is steeds op basis van interdepartementaal 
vastgestelde instructies gevoerd. Hij is het eens 
met de ministers Ruding en Van Aardenne dat de 1% BTW 
grens de enige rem is tegen verdere uitbreiding van 
de Gemeenschapsuitgaven, maar met het handhaven van 
deze grens wordt het Britse compensatieprobleem niet 
opgelost. Als het Verenigd Koninkrijk niet wordt ge
compenseerd zal het unilateraal zijn afdrachten aan 
de EG begroting beperken of stopzetten en dan zou de 
Gemeenschap stuklopen.. Als het 1%-plafond wordt door
broken zonder dat er een nieuwe begrotingsruimte is 
gecreëerd zal een deel van het beleid nationaal gefi
nancierd moeten worden. Volgens spreker is deze op
lossing voor Nederland duurder. Commissaris Tugendhat 
is voornemens de 1% BTW grens te handhaven als rem, 
doch daarnaast een agrarische verdeelsleutel te 
introduceren. Langs deze weg zou volgens Tugendhat 
het Britse tekort met 600 min ECU kunnen worden gere
duceerd. Dit zou corresponderen met een financiering 
van de Gemeenschapsbegroting uit de speciale bijdragen 
voor ongeveer een derde deel oftewel 7 mld ECU. Naar 
aanleiding van de opmerking van minister Van Aardenne 
dat het Europese Parlement desnoods de Commissie maar 
moet afzetten wijst spreker erop dat het probleem niet 
bij de Commissie ligt. Als de Raad zou besluiten tot 
een meer restrictief beleid dan zal de Commissie zich 
daartegen zeker niet verzetten. Spreker is het met 
de minister-president eens dat een restrictiever 
gemeenschappelijk landbouwbeleid ook de relaties met 
de VS en de derde wereld ten goede zou komen. Het 
probleem is dat de Gemeenschap nagenoeg zelfvoorzienend 
is voor vrijwel alle landbouwprodukten. De monetaire 
compenserende bedragen zijn voor zover hem bekend 
niet in de nettocijfers verwerkt. Deze compenserende 
bedragen behoren overigens te worden afgebroken; ook 
de Commissie gaat daarvan uit. Over de introductie van 
een energievolet wordt verschillend gedacht; de voor-
en nadelen daarvan zullen nader moeten worden afgewogen 
Spreker stemt in met de opmerking van minister Smit-
Kroes dat Nederland zijn onderhandelingstroeven goed 
moet uitspelen; men dient zich daarbij wel voortdurend 
af te vragen hoeveel het instandblijven van de 
Gemeenschap ons waard is. Zo gaf Nederland in het 
verleden de voorkeur aan een bilaterale regeling met 
de Bondsrepubliek boven een gemeenschappelijk transport 
beleid; nu ligt dit weer anders. Spreker besluit met 
erop te wijzen dat het belang van Nederland bij het 
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voortbestaan van de Gemeenschap vele malen groter is 
dan de begrotingsbelangen die nu zo centraal staan. 

Minister Ruding merkt op dat hij tegen 
het introduceren van aparte sleutels naast de 1% BTW 
is, omdat in dat geval iedere rem op beheersing van 
de uitgaven uit handen wordt gegeven. Als het plafond 
toch moet worden doorbroken dient dit te gebeuren met 
behoud van het huidige systeem. 

Staatssecretaris Van Eekelen vraagt hoe in 
dat geval het Britse compensatieprobleem moet worden 
opgelost. 

Minister Ruding ontkent niet het bestaan 
van het Britse compensatieprobleem maar vindt dat 
de oplossing daarvoor moet worden gezocht via her
schikken binnen de huidige begroting van de Gemeenschap 
Volgens spreker dient deze herschikking voornamelijk 
via het gemeenschappelijk landbouwbeleid plaats te 
vinden, nog afgezien van de belangen van derde landen. 
Spreker is het ermee eens dat Nederland groot belang 
heeft bij het voortbestaan van de Gemeenschap, maar 
wel bij een Gemeenschap zoals die behoort te zijn. Dit 
betekent onder meer dat ook de uitbreiding van de 
Gemeenschap dient te geschieden op een manier die 
minder kostbaar is dan thans wordt voorzien. 

Minister Van den Broek wil. niet ontkennen 
dat de toetreding van Spanje met zijn 2 miljoen olijf-
boeren grote financiële problemen met zich meebrengt. 
Daar staat tegenover dat de Spaanse markt voor onze 
export grote voordelen biedt. Deze voordelen zijn 
moeilijk te kwantificeren maar dienen wel te worden 
meegewogen. 

Minister Ruding wil de voordelen van de 
toetreding geenszins ontkennen, maar dat mag .nog 
geen vrijbrief zijn om - zoals de Commissie doet -
de problemen op landbouwgebied ruimhartig te benaderen 
De hele sfeer in het "Groenboek van de Commissie is 
dat de tering niet naar de nering wordt gezet. Men 
kan de gemeenschappelijke markt ook versterken zonder 
dit steeds gepaard te laten gaan met uitbreiding 
van de financiële middelen. Spreker herhaalt dat het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid verder gesaneerd 
moet worden. Zijn kritiek op bepaalde vormen van 
beleid moet niet zozeer worden uitgelegd als een 
verwijt aan het kabinet maar als een verwijt aan de 
Commissie die voortdurend met expansionistische 
voorstellen komt. Spreker vindt voorts dat alle 
ministers, ook de niet aanwezigen,moeten worden ge
confronteerd met de consequenties van de uitbreiding 
van de eigen middelen voor hun eigen begroting. Het 
idee van verevening achteraf vindt spreker ook be
zwaarlijk. Dit lost ten principale niets op en de 
financiële consequenties daarvan zijn niet te voorzien 
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Minister Van Aardenne vraagt om een nadere 
toelichting van de gedachten van Commissaris 
Tugendhat over de landbouwsleutel met name waar 
het resterende bedrag blijft naast de 600 min ECU 
voor het Verenigd Koninkrijk. Spreker blijft van 
oordeel dat de efficiency en de budgetbewaking 
ernstig in gevaar komen wanneer de 1% BTW grens niet 
langer meer gehandhaafd wordt; ook is er dan geen 
rem meer op de overproduktie. Hij is het ermee eens 
dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid de Gemeen
schap ook mondiaal in de problemen brengt. Spreker 
wijst erop dat een verevening achteraf betrekking 
heeft op de bijdrage van de lidstaten aan het EG-
budget. In wezen wordt dit al gedaan door aan het 
VK voor haar zichtbare nadeel - de negatieve netto 
positie - compensatie te verlenen. Zou men zo'n 
systeem institutionaliseren, dan is er sprake van 
verevening achteraf. De bezwaren van het Europees 
Parlement tegen ad hoe oplossingen moeten maar eens 
tussen het Parlement en de Raad uitgevochten worden. 
Met betrekking tot een energievolet merkt spreker 
op dat een geleidelijke daling van de energieprijzen 
gunstig is voor de economie. Negatieve effecten 
ontstaan pas wanneer de eigen winning van olie of 
gas ernstig wordt bedreigd. Spreker vermoedt dat 
dit het geval zou kunnen zijn bij een barrel-prijs 
van rond $20. Een energievolet met heffingen of 
bodemprijzen is wellicht tijdelijk van betekenis 
maar kan nooit een blijvende oplossing bieden. 

Minister Smit-Kroes wijst staatssecretaris 
Van Eekelen erop dat Nederland van de aanvang af een 
liberalisatie van het transportbeleid heeft voorge
staan, behalve voor de zeescheepvaart. 

Minister Braks constateert dat - terwijl 
Commissaris Dalsager zegt dat de groei van de 
landbouwuitgaven achterblijft bij de groei van de 
eigen middelen - CQmmissaris Tugendhat andere geluiden 
laat horen. Spreker zal over deze verschillen in 
appreciatie binnen de Commissie in de eerstvolgende 
Landbouwraad om opheldering vragen. Spreker vindt 
dat Nederland moeilijk om differentiatie van het 
beleid kan vragen omdat juist het ontbreken van 
differentiatie voordelig is voor Nederland. De land-
bouwproduktie dient in de hand te worden gehouden 
met globale middelen, zoals verlaging van de inter
ventieniveaus en medeverantwoordelijkheidsheffingen. 
Spreker waarschuwt ervoor dat nationale financiering 
zal leiden tot protectionistische tendenzen. 

Samenvattend constateert de minister
president : 
- er bestaan geen bezwaren tegen het opstellen van 

een inventaris van de Nederlandse wensen ten 
aanzien van Europa. 

- ingestemd wordt met de noodzaak tot beheersing 
van de EG begroting; dit onderwerp komt later in 
REZ aan de orde aan de hand van een nota van Financiën. 

- er bestaat geen verschil van mening over het gemeen
schappelijk landbouwbeleid; dit dient zo zuinig 
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mogelijk te zijn met als uiterste grens het 
voorkomen van renationalisatie van het beleid. 

- ook de monetaire compenserende bedragen zullen in 
de netto cijferoverzichten worden weergegeven. 

- de energieproblematiek komt in een volgende REZ 
aan de orde; dan kan tevens nader worden bekeken 
of een bodemprijs voor olie en gas van betekenis 
is voor de oplossing van het Britse probleem; 

- er bestaat een duidelijk verschil in visie tussen 
enerzijds de ministers van Financiën en van 
Economische Zaken die willen vasthouden aan de 
1% BTW grens en alternatieve verdeelsleutels afwijzen 
en anderzijds staatssecretaris Van Eekelen die stelt 
dat in een bepaalde context een benadering als 
die van de Commissie voor Nederland goedkoper kan 
zijn. Over deze materie zal meer inzicht moeten 
worden verkregen. 

- de toetreding is een belangrijk scharnier bij de 
begrotingsproblematiek, maar dit probleem ligt het 
verste weg in tegenstelling tot het Britse com-
pensatievraagstuk en de landbouwproblematiek. 

Spreker is van oordeel dat nu nog geen definitieve 
conclusies behoeven te worden getrokken. Het kabinet 
kan zich voorlopig blijven vastklampen aan de tekst 
van het regeerakkoord en intussen een aantal van de 
eerdergenoemde aandachtspunten nader laten uitwerken. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat 
de grootste zorg van de Europese Commissie is dat 
haar voorstellen geheel worden afgewezen. De Commissie 
verwacht van Nederland een kritische maar constructieve 
houding. De uitbreiding van de Gemeenschap met Spanje 
en Portugal zal, naar de Commissie verwacht, leiden 
tot een verhoging van de begroting met 7 a 8%. 
Spreker wijst er voorts op dat de Nederlandse uitvoer 
naar Griekenland sedert de toetreding op jaarbasis 
met ƒ 1 mld is toegenomen. Met betrekking tot het 
energievolet deelt spreker mede dat Commissaris 
Tugendhat aanvankelijk op de lijn zat van een heffing 
op de energieconsumptie, maar dit binnen de Commissie 
niet heeft kunnen halen. De Commissie geeft de 
voorkeur aan de groene sleutel die voor de komende 
jaren voldoende financiële ruimte biedt. Volgens 
Commissaris Tugendhat heeft de groene sleutel - in 
tegenstelling tot een oplossing via verhoging van het 
BTW plafond - het voordeel dat deze zelfvernietigend 
is. Als het aandeel van het gemeenschappelijk land
bouwbeleid in de begroting daalt verdwijnt de groene 
sleutel ook. De betekenis van een groene sleutel 
voor Nederland dient nog nader te worden becijferd. 
Spreker vermoedt dat verevening achteraf waarschijnlijk 
de duurste oplossing zal zijn. Hoewel de Bondsrepubliek 
de grootste nettobetaler is, bestaat er thans alleen 
een compensatieregeling voor het Verenigd Koninkrijk. 



Zeer Geheim -11 REZ 25 februari 1983 
(Pt. 3) 

Bovendien betekent verevening achteraf dat de lusten 
en lasten van het EG lidmaatschap uitsluitend vanuit 
begrotingsoogpunt worden beoordeeld. 

Minister Van Aardenne merkt op dat een 
systeem van verevening achteraf staat of valt met de 
modaliteiten daarvan. Men kan daarbij bepaalde 
drempels inbouwen, bijvoorbeeld tot het punt waarop 
het Britse probleem is opgelost. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat 
ook dan sprake is van een politieke sleutel. 

De minister-president stelt na een korte 
verdere "discussie de volgende conclusies voor: 

a In afwachting van nadere studies en .discussies over 
de problematiek rond de toekomstige financiering 
van de Gemeenschap zal worden vastgehouden aan de 
desbetreffende passages uit het Regeerakkoord. 

b Door de coördinatiecommissie zullen, gehoord de 
discussie in de REZ, een aantal randvoorwaarden worden 
geformuleerd ten behoeve van de Nederlandse inbreng 
bij de bespreking van het Groenboek in de Algemene 
Raad van 14 maart 198 3. 

c In het kader van de coördinatiecommissie zullen de 
volgende aandachtspunten nader worden uitgewerkt: 
(1) Een inventarisering van de toekomstige belangen 

en verlangens van Nederland ten aanzien van de 
Europese Gemeenschap. 

(2) De beheersing en sanering van de EG-begroting. 
Een desbetreffende nota van Financiën zal, na 
bespreking in de coördinatiecommissie, aan de 
orde komen in de REZ van 18 maart. 

(3) Een cijfermatige vergelijking van de gevolgen 
voor Nederland van de mogelijk afdrachtsleutels, 
mede in relatie tot het vinden van een oplossing 
voor het Britse probleem. Tevens zal een nadere 
berekening worden gemaakt van de netto posities 
van de lidstaten met inachtneming van de monetaire 
compenserende bedragen. 

(4) De eventuele introductie van een energievolet met 
heffingen op de energieconsumptie en/of bodem
prijzen voor energiedragers. Dit punt komt ook 
aan de orde in de REZ van 4 maart. 

(5) Een verdere sanering van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid, maar geen renationalisatie van 
dit beleid. 

d De bewindslieden zullen zich naar buiten zo terug
houdend mogelijk opstellen en de woordvoering over 
deze materie overlaten aan Buitenlandse Zaken. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 


