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V a n Directeur-Generaal Europese Samenwerking Datum: 29 februari 1984 

cc. - Hr. Merckelbach 
- Chef DIE 

Onderwerp: herbenoeming Mr. Andriessen I Plv DGES k Ul^j? ̂  S S M 

Conform afspraak zal in de Ministerraad van a.s. vrijdag de herbenoeming 
van de Heer Andriessen als Nederlands lid van de Europese Commissie aan 
de orde komen. Het betreft hier zijn benoeming voor de periode 1985 t/m 1988 

^ Een vroegtijdig besluit van de Nederlandse regering het mandaat van 
betrokkene verlengd te willen zien kan de positie van de Heer Andriessen 
gedurende dit laatste jaar van de thans zittende Europese Commissie ten 
goede komen en zijn kansen vergroten bij een eventuele herschikking van 
de portefeuilles tussen de Commissarissen. In de mededeling na afloop 
van het kabinetsberaad zou tot uitdrukking gebracht kunnen worden dat de 
Nederlandse regering deelt in de algemene waardering die Mr. Andriessen 
ten deel is gevallen voor zijn werk als Commissaris. Zowel op zijn on
middellijke vakgebied, waar hij de beschikking heeft over directe supra
nationale bevoegdheden, als daarbuiten heeft hij een in Europese zin 
voortreffelijke rol gespeeld en heeft hij een positieve bijdrage geleverd 
aan het functioneren van de Europese Commissie. 

In dit vroege stadium isoverhet lot van de overige leden van de Europese 
Commissie nog weinig met zekerheid te zeggen. Wel ziet het er naar uit 
dat de heren Ortoli, Haferkamp, Tugendhat, Burke, Contogeorgis, Richard 
en Dalsager het" vuld ZU 1Ien ruimen. Daarmee komen de interessante porte
feuilles "economische en financiële zaken", "buitenlandse betrekkingen" en / ^ — -» . — 

^ landbouw" beschikbaar. Het zou echter voorbarig zijn te concluderen 
^ 1 dat de Heer Andriessen met succes een gooi zou kunnen doen naar een van 

deze portefeuilles. Voordat men hierover zinvol kan speculeren dient meer 
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bekend te zijn 
a) over de kwaliteit van de kandidaten die andere lid-staten voor deze 

posten in het veld zullen brengen, en 
b) de omvang van de nieuw te benoemen Commissie. Wordt de omvang daarvan tot 

tien leden teruggebracht, dan ontstaat er een geheel andere portefeuille
indeling en zal de druk van grote lid-staten om de belangrijkste porti 
feuilles in handen te krijgen aanmerkelijk toenemen. 
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Van de Heer Andriessen zelf is bekend dat hij openstaat voor de gedachte 
van een andere dan zijn huidige portefeuille, hoewel deze laatste ontegen
zeggelijk in het functioneren van de Commissie centraal gelegen is en 
mede door de toevoeging van "betrekkingen met het Europees Parlement", 
ruimte voor actie op een breed terrein biedt. De drie genoemde vrijkomende 
portefeuilles zouden alle voor de Heer Andriessen zeer interessant zijn, 
zij het dat zijn gedachten op dit ogenblik in het bijzonder uitgaan naar 
de landbouwportefeuille. Van de Heer Andriessen is voorts bekend dat hij 
geinteresseerd is in het verkrijgen van het vice-voorzitterschap (aannemend 
dat dat niet in handen zal blijven van Davignon). 
N.B. In de huidige Commissie zijn er 5 vice-voorzitters. 

De vraag kan ook aan de orde komen of in dit stadium geindiceerd zou moeten 
worden dat de Heer Andriessen een goede kandidaat zou kunnen zijn voor het 
voorzitterschap van de Commissie. Het komt mij voor dat wij deze gedachte 
thans niet naar voren moeten brengen. Indien hetzij Davignon voortgang boekt 
bij zijn streven naar deze functie en daartoe door zijn regering zou worden 
gesteund, hetzij de Bondsrepubliek met een overtuigende kandidaat zou komen, 
kan worden geconcludeerd dat de Heer Andriessen geen goede kans zou hebben 
en dat een onsuccesvolle kandidatuur zijn positie bij de portefeui1lever-
delTng zal schaden. Mocht echter blijken dat de kandidatuur-Davignon niet 
van de grond komt en de BRD toch geen geschikte kandidaat kan vinden, dan 
zou alsnog overwogen kunnen worden de Heer Andriessen naar voren te schuiven. 
Nederland heeft op zichzelf gezien een goede claim op het voorzitterschap, 
aangezien wij van de oorspronkelijke lid-staten de enige zijn die die 
functie nog niet hebben vervuld. Daar staat^tegenover dat het niet in de 
logica der dingen ligt na de periode-Thorn opnieuw jen Beneluxland met het 
voorzitterschap te belasten. Over een mogelijke kandidatuur-Andriessen 
zou in ditTstadium naarTTijn menig zorgvuldig moeten worden gezwegen. 

De Ministerraad zou zich wel kunnen uitspreken tegen een idee dat hier en 
daar opgeld doet, nl. een verlenging van het mandaat van de zvttepde 
Commissie met 2 jaarT~3us^tot de Spaanse en Portugese toetreding. Dit zou 
erop neerkomen dat de Commissie, die thans reeds een "lame duck"-karakter 
heeft,nog twee jaar langer in een halfverlamde staat zou blijven, met alle 
risico's dat een aantal commissarissen in de tussentijd reeds hun weg 
terug zoeken naar de nationale politiek of anderszins een goed heenkomen 
vinden. "3-



Voor de goede orde voeg ik de lijst toe van de namen en bevoegdheden 
van de leden van de huidige Commissie. 

N.B. 
In vroeger jaren heeft een stilzwijgende Beneiuxafspraak bestaan dat 
er naar gestreeld zou worden de Commissarissen uit deze drie landen 
een afspiegeling te laten zijn van de drie grote politieke stromingen. 
De laatste jaren is hier echter niet meer de hand aan gehouden en naar 
mijn indruk is dit thans ook geen punt dat in actieve overweging behoeft 
te worden genomen. Belangrijker is de kwaliteit van de betrokkene. 


