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RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN 

Ex. no 

No. 10798 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 27 januari 1984 in de Trêveszaal 
van het kabinet van de minister-president, 

's morgens van 08.30 tot 10.0 0 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Van den Broek, De Koning, 
Ruding, Schoo alsmede staatssecretaris 
Van Eekelen. 

Voorts zijn aanwezig de heren Van Blanken
stein (SZW), Bergman (LV), Engering (Fi), 
Van de Graaf (AZ), De Grooth (EZ), Hanrath 
(BZ), Posthumus Meyjes (BZ), Rutten (PV EG), 
Van Ulden (OS) en De Zeeuw (LV). 

Secretaris : mr J.P.M.H. Merckelbach 
Adjunct-Secretaris: mr T.J.M. van Oorschot. 

(no.10752) 

Vastgesteld. 

l.b. Notulen van de verqaderinq van 25 november 1983 
(no.10759) 

Vastgesteld. 

l.c. Notulen van de vergadering van 2 december 1983 
(no.10761) 

Vastgesteld. 

1.d. Verslag van de bespreking met Commissaris Andriessen 
op 20 januari 1984 
(no.10773) 

Vastgesteld, met inbegrip van de wijzigingen 
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vermeld in het bijgaande wijzigingenblad. 

Mededelingen 

Geen onderwerpen. 

Post-Stuttgart exercitie onder het Franse voorzitterschap 
(conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 25 januari 
1984) 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst op de drie 
belangrijkste onderdelen van de conclusies van de Coör
dinatie Commissie te weten de verdere operationele aan
pak, waaronder het Benelux-overleg; de Nederlandse pre-
oriteiten vóór de besluitvorming in de Europese Raad van 
maart en de herstructurering van het gemeenschappelijk 
landbouwbeleid. Nederland zal een eerste aanzet geven 
voor een samenvattend voorstel over de budgettaire dis
cipline. Vervolgens zal getracht worden de Benelux-part-
ners hierover op één lijn te krijgen vóór het bezoek van 
President Mitterrand aan Nederland. Hetzelfde geldt voor 
het handelspolitieke instrument dat later in de interne 
marktraad aan de orde komt. De Nederlandse prioriteiten 
voor de verdere bilaterale contacten zijns de budgettaire 
discipline; enkele specifieke onderdelen van nieuw beleid; 
de budgettaire onevenwichtigheden en uiteraard de land
bouw. De budgettaire discipline staat daarbij voorop. 
Als over dit onderwerp overeenstemming is bereikt zal het 
gemakkelijker zijn om het probleem van de budgettaire 
onevenwichtigheden op te lossen. Aan de nota van Land
bouw en Visserij over de aanpassing van het gemeenschap
pelijk landbouwbeleid heeft de Coördinatie Commissie drie 
vragen verbonden waarover de REZ zich nu zou moeten uit
spreken . 

De heer Posthumus Meyjes wijst er op dat steeds 
duidelijker wordt dat het VK niet langer vasthoudt aan 
het netto saldo systeem. Dit maakt het gemakkelijker om 
met het VK te praten en het eens te worden over de omvang 
van de Britse compensatie. Als men het eenmaal over een 
bedrag eens is zou dit met een bepaald systeem kunnen 
worden onderbouwd, het systeem van het voorzitterschap 
of iets wat daarop lijkt. 

Staatssecretaris Van Eekelen stelt voor nota 
te nemen van de voorgenomen werkzaamheden zoals gefor
muleerd op bladzijde 2 van de conclusies van de Coördi
natie Commissie. 

Minister Ruding plaatst een vraagteken bij het 
voorgenomen Benelux-overleg over de budgettaire discipline 
Als men het al eens wordt, maar bijvoorbeeld België in 
een later stadium natte voeten krijgt zal Nederland tot 
nadere consessies gedwongen worden om de Beneiux-consensus 
overeind te houden. Nederland heeft reeds al zijn conses
sies gedaan en spreker is niet bereid verder te gaan dan 
het oorspronkelijke Nederlandse voorstel inclusief enkele 
elementen van het Commissievoorstel en het voorstel Deiors 
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D e minister-president merkt op dat de Coördi
natie Commissie voorstelt dat hierover nader interdepar
tementaal overleg wordt gevoerd op initiatief van de heer 
Posthumus Meyjes. 

Minister Van den Broek is het wel eens met 
minister Ruding maar noteert dat België intussen afstand 
heeft gedaan van elke vorm van modulatie van de BTW-af-
dracht en zich op dit punt dus bij Nederland heeft aan
gesloten. Het Comité van PV fs dient zich verder over de 
budgettaire discipline te buigen om te komen tot een sa
menvattend voorstel op basis van het Commissie-document, 
het voorstel Delors en het Nederlandse voorstel. 

De heer Rutten merkt op dat hij tot dusver ver
geefs heeft geprobeerd het Franse voorzitterschap zo ver 
te krijgen. Hij zal volgende week een nieuwe poging in 
het Comité van PV fs doen. Spreker heeft echter de indruk 
dat het voorzitterschap niets multilateraals wil ondernemen 
voor het zogenaamde Gymnich-overleg op 18 en 19 februari 

Minister Van den Broek zou er groot bezwaar 
tegen hebben als elk multilateraal overleg tot dan ver
lamd wordt. In dit geval gaat het om een technisch in-
elkaar schuiven van de voorstellen die er liggen. Dit 
kan het beste in het Comité van PV's gebeuren. 

Staatssecretaris Van Eekelen acht het van be
lang tijdens de aanstaande bezoeken van minister Genscher 
en president Mitterrand de Nederlandse opvattingen en 
zorgen kenbaar te maken op basis van eventueel over te 
leggen concrete notities en voorstellen. 

Minister Van den Broek merkt op dat dit niet 
weg neemt dat ook het Comité van PV fs op korte termijn 
gemobiliseerd moet worden. 

De minister-president had tijdens de Europese 
Raad in Athene de indruk dat juist op het punt van de 
budgettaire discipline de tegenstellingen minder scherp 
waren dan verwacht werd. Als de Europese Raad zich hier
op had kunnen concentreren zou er zeker een accoord be
reikt zijn. Daarom lijkt het niet eens meer een technisch 
probleem om het "vrijwel accoord" van Athene op papier 
te zetten. 

Staatssecretaris Van Eekelen meent dat Neder
land hiertoe een eerste aanzet kan geven. De vraag is 
verder wat het uitgangspunt zal zijn voor het verdere 
overleg. Het lijkt er op dat het Franse voorzitterschap 
niet een van de documenten of voorstellen die in Athene 
voorlagen - ook niet Con.500 - wil gebruiken,maar een 
nieuw "document de synthese" nodig acht. 

Minister Van Aardenne vreest een contraproduc
tief effect wanneer buiten het voorzitterschap^om, ter
wijl dit zich bezint op een "document de synthese", al
lerlei acties worden ondernomen. Het bezoek van presi
dent Mitterrand biedt een ongezochte gelegenheid om de 
verdere gang van zaken te bespreken. Daarvoor dienen in 
iedergeval geen grote acties te worden ondernomen. 

De minister-president zou het probleem heel 
practisch willen benaderen. Het moet mogelijk zijn om 
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in eerste instantie aan minister Genscher tijdens diens 
bezoek aan Den Haag één pagina tekst over de budgettaire 
discipline voor te leggen. Ten aanzien van het handels
politieke instrument heeft de Coördinatie Commissie ge-
concluseerd dat de directeur-generaal van de BEB zal toe
zien op een gecoördineerde benadering. 

De heer De Grooth zal in komende week contact 
zoeken met de Benelux-partners om te bezien in hoeverre 
zij zich kunnen voegen in de Nederlandse benadering, die 
nauw aansluit bij de Duitse en Britse standpunten. De 
BRD en het VK zullen, zo is onlangs weer gebleken, zeker 
aan hun standpunt vasthouden. Aangezien België nog steeds 
het Franse standpunt lijkt te willen volgen zal met dit 
Benelux-overleg wel enige tijd gemoeid zijn. 

De minister-president begrijpt dat dit punt 
zich nog niet leent voor bespreking met president Mitter-
rand. 

De heer Rutten merkt op dat het handelspolitieke 
instrument een onderdeel vormt van het interne marktbeleid 
en in die zin ook aan de orde is geweest tijdens het Bene
lux-overleg. België heeft een half jaar geleden een com
promis-voorstel gedaan in het Comité van PV's. De BRD en 
Nederland konden dit niet accepteren; het VK echter wel. 
Spreker pleit ervoor nog eens te bezien of Nederland zich 
in de richting van het Belgische compromis-voorstel zou 
kunnen bewegen. 

De minister-president is in het algemeen van 
oordeel dat het zoeken naar oplossingen voor Europa onze 
eerste prioriteit dient te zijn, niet het weer terugval
len op eigen posities en standpunten. Daarom is het 
nodig compromis-oplossingen uit te werken om deze op 
een tactisch verantwoord moment te kunnen presenteren. 

Minister Van Aardenne is van mening dat wij 
wel eerst een eigen standpunt moeten bepalen; daarna pas 
kan de marge voor een compromis aangegeven worden en 
vervolgens is de vraag aan de orde of wij zelf met com
promis-voorstellen moeten komen of die van anderen moe
ten afwachten. Dit zal voor elk onderwerp apart bekeken 
moeten worden. Als de BRD ten aanzien van het handels
politieke instrument niet wil bewegen is het zeer de 
vraag of Nederland moet gaan schuiven. In iedergeval 
vereist dit een nauwkeurige afstemming met minister 
Genscher tijdens diens bezoek aan Den Haag. 

De minister-president acht ook voorafgaand 
technisch overleg met de BRD van belang. 

De heer De Grooth zal een poging hiertoe doen, 
al is het niet duidelijk hoe in de BRD de competenties 
terzake tussen de ministers Genscher en Lambsdorff ver
deeld zijn. 

De minister-president hoopt dat in iedergeval 
over de techniek met de BRD overeenstemming kan worden 
bereikt. Spreker kan, wanneer aan de Europese Raad een 
compromis wordt voorgelegd, dit moeilijk technisch gaan 
bevechten. Overigens gaf de Duitse delegatie in Athene 
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er geen blijk van ten aanzien van het handelspolitieke 
instrument onoverkomenlijke problemen te hebben. 
Spreker stelt voor de conclusies van de Coördinatie Com
missie te aanvaarden met de volgende aantekeningen: 
a- Er zal naar worden gestreefd de synthese'van 
het Commissiedocument, het Nederlandse document en het 
voorstel Delors over de financiële discipline zo tijdig 
gereed te hebben dat deze kan worden besproken met minis
ter Genscher tijdens diens bezoek aan Den Haag op 2 fe
bruari . 
k- Ook de mogelijkheden om tot een compromis te 
komen ten aanzien van het handelsprolitieke instrument 
zullen worden besproken met minister Genscher. Daarnaast 
zal DG BEB hierover technisch overleg voeren met zijn 
Duitse collega. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 

Minister Ruding acht het bereiken van een 
betere begrotingsdiscipline een conditio sine qua non 
voor de verhoging van de eigen middelen. Dit punt stond 
centraal in de bespreking met Commissaris Andriessen. 
Spreker is het eens met de analyse op bladzijde 3 van 
de conclusies van de Coördinatie Commissie, zij het dat, 
naast concessies ten aanzien van de afbraak van bestaan
de MCB's, de Duitse bereidheid om aan de Britse compen
satie bij te dragen vooral zal worden bepaald door het 
al dan niet bereiken van een goede budgettaire discipline 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat de 
BRD van zijn schizofrenie op dit punt nog niet is ge
nezen. Staatssecretaris Lautenschlager gaf onlangs te 
kennen veel waarde te hechten aan de budgettaire dis
cipline, doch daarenboven wil de BRD ook afzonderlijke 
plafonds voor de uitgaven en vooral een limitering van 
de Duitse bijdrage. 

Minister Van den Broek heeft van minister 
Cheysson begrepen dat Frankrijk via de budgettaire dis
cipline en een plafonnering van de uitgaven de BRD er
toe wil brengen af te zien van een tegemoetkoming voor
de Duitse bijdrage aan de Britse compensatie. Minister 
Cheysson wil zo het VK isoleren, maar spreker vreest, 
met staatssecretaris Van Eekelen, dat de BRD ook nog 
een soort safety-net wil voor de eigen uitgaven. 

De minister-president merkt op dat premier 
Thatcher in Athene de kop nam voor de begrotingsdis
cipline. Vervolgens kwamen Kohl en Genscher met hun 
suggestie over afzonderlijke plafonds onder voorwaarde 
dat zij zelf redelijk uit het Britse compensatiepro
bleem zouden komen. Nu wil Frankrijk kennelijk een stap 
verder gaan door de BRD niet van meebetaling aan de 
Britse compensatie uit te zonderen. t 

Minister Van den Broek merkt op dat Frankrijk, 
met als einddoel de Britten te isoleren, de Duitsers de 
garantie wil geven dat zij tenslotte niet opnieuw de 
rekening moeten betalen. 
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Minister Van Aardenne is van oordeel dat deze 
Franse benadering ons goed uitkomt. Frankrijk zal zich 
dan ten aanzien van de budgettaire discipline wel harder 
moeten opstellen dan het tot dusver heeft gedaan. Spre
ker acht het ook goed een afgewogen formule voor netto
betalers gereed te hebben voor de toetreding. Hij heeft 
van staatssecretaris Van Eekelen begrepen dat met name 
Portugal zeker in de positie van netto-betaler zal komen. 
Als het waar is, zoals de heer Posthumus Meyjes verwacht, 
dat met het VK tot overeenstemming over een compensatie
bedrag kan worden gekomen dient de in de bespreking met 
Commissaris Andriessen door staatssecretaris Van Eekelen 
gepresenteerde benadering van de minister-president op
nieuw te worden bekeken. In deze benadering werd overigen 
de BRD van meebetaling aan de Britse compensatie uitge
zonderd. 

De minister-president acht deze gedachte nu 
niet operationeel. Eerst moet de Franse poging om de BRD 
wel te laten meebetalen met kracht worden ondersteund. 

Minister Van Aardenne vreest dat, als eenmaal 
overeenstemming is bereikt over de omvang van de Britse 
compensatie, weinig manoeuvreerruimte meer zal overblij
ven voor de verdeling van deze last. 

Minister Van den Broek is van oordeel dat alle 
actie erop gericht moet zijn de Britten te brengen tot 
een zo laag mogelijke compensatie, bijvoorbeeld van 600 
MECU. Als dat lukt zal de BRD geen lastenverlichting 
meer vragen in verband met de Britse compensatie. 

De heer De Zeeuw ziet niet hoe via de afbraak 
van de MCB's een zodanige tegemoetkoming aan de BRD kan 
worden gegeven dat de BRD zou willen participeren in de 
Britse compensatie. Als de positieve MCB's worden afge
broken in twee jaar en de gevolgen daarvan worden opge
vangen via nationale maatregelen kost dat de Duitse 
schatkist altijd nog 2 miljard DMark. 

De minister-president meent dat dan voor een 
trager tempo van afbraak van de positieve MCB's moet 
worden gekozen. 

Staatssecretaris Van Eekelen voelt eveneens 
voor een benadering waarin een tragere afbraak van de 
positieve MCB's wordt voorzien in ruil voor een Duitse 
participatie in de Britse compensatie. Spreker heeft 
begrepen dat minister Genscher er naar streeft de con
sequenties van de MCB-afbraak op te vangen via natio
nale financiering met communautaire bijdragen. 

De heer Engering wijst er op dat er aan de 
BRD al een concessie wordt gedaan door het niet meer 
laten ontstaan van nieuwe MCB's. 

De heer De Zeeuw vreest dat de positieve 
MCB's pas zullen kunnen worden afgebroken als de prij
zen omhoog gaan, wat de BRD niet wil, of door natio^ 
nale maatregelen. Een vertraagde afbraak van de MCB s 
zal bij Frankrijk op groot verzet stuiten. 
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De minister-president is van oordeel dat 
Nederland nu beter een afwachtende houding kan in
nemen. Spreker heeft uit het verslag van het gesprek 
met Commissaris Andriessen begrepen dat deze nog vast
houdt aan de modulatie van de BTW-afdrachten. België 
wil daar nu kennelijk van af, wat in Athene overigens 
ook al bleek, maar het verontrust spreker dat de Com
missie daaraan blijft vasthouden. 

Minister Ruding vraagt of ons onaanvaardbaar 
bij Commissaris Andriessen duidelijk genoeg is overge
komen . 

De heer Posthumus Meyjes merkt op dat althans 
de heer Trojan heel goed heeft begrepen dat in iederge-
val de primaire modulatie een onhaalbare zaak is. 

De heer Rutten merkt op dat de Commissie ervan 
overtuigd is dat het Britse compensatieprobleem niet 
kan worden opgelost zonder modulatie omdat anders een 
compensatie via de begroting een veel te zware opgave 
wordt. De Commissie stelt zich op het standpunt dat lan
den die tegen modulatie zijn dan maar een grotere be
reidheid moeten tonen om via de uitgaven tot een aan
vaardbare oplossing te komen. 

De minister-president merkt op dat in Athene 
bleek dat bij een compensatie van 750 a 850 MECU een 
modulatie van de BTW-afdracht niet nodig zou zijn. 
Commissaris Andriessen schijnt echter hoe dan ook een 
modulatie onvermijdelijk te achten. 

Minister Van den Broek wijst op het onderscheid 
tussen de primaire en de secundaire modulatie. In het 
verleden werd bij het financieren van de Britse compen
saties ook een ad hoe verdeelsleutel gehanteerd die men 
als een soort modulatie zou kunnen aanmerken. Wat ons 
thans het meest bedreigd is een nieuwe verdeelsleutel 
bij de uitbreiding van de eigen middelen. Dat is ook voor 
België onaanvaardbaar en daarom beweegt België nu in onze 
richting. Het gaat er om voor het Britse compensatie
probleem weer een ad hoe regeling te treffen en in ieder 
geval geen geïnstitutionaliseerde modulatieregeling van 
de bijdragen daarvoor. 

De minister-president stelt als conclusie 
voor dat Nederland waar mogelijk steun zal verlenen aan 
de Franse pogingen om de BRD te laten bijdragen aan de 
compensatie voor het VK. Elke modulatie van de BTW-af-
dracht blijft voor Nederland onaanvaardbaar. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat in 
de conclusie van de Coördinatie Commissie over de struc
tuurfondsen (bladzijde 4, regel 3) het woord "dienen" 
moet worden veranderd in : behoeven. 


