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Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 17 februari 1984 in de Trêveszaal 
van het Kabinet van de minister-president, 

's morgens van 09.00 tot 10.30 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Braks V a n Aardenne ,f Brinkman, Van den Broek, De 

Koning, Ruding, Schoo, Winsemius, alsmede 
de staatssecrearissen Bolkestein en Van Eekelen 

Voorts zijn aanwezig de heren Van Blankenstein 
(SZW) , Boele (EZ) , Engering (Fi), Van de Graaf 
(AZ), Posthumus Meyjes (BZ), Roberts (BZ), 
Rutten (PVEG), Van Ulden (OS) en De Zeeuw (LV). 

Secretaris : drs J.W. Holtslag, wnd. 
Adjunct-Secretaris: mr T.J.M. van Oorschot. 

Notulen van de vergadering van 27 januari 1984 
(nr.10798) 

Vastgesteld. 

Mededelingen 

Geen onderwerpen. 

Voorbereiding van het "Gymnich-overleg" op 
18 en 19 februari 1984 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 
14 februari 1984) 

middellen. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst op het on
langs gepresenteerde Commissie document inzake begrotings
discipline waarin de Londense norm, zij het in een bijlage, 
goed staat weergegeven. Het is vooral van groot belang dat 
in ieder geval deze Londense norm nu algemeen worden geac
cepteerd. Ten aanzien van de andere aspecten moet geprobeerd 
worden, wellicht ook nog in Benelux-verband, verder overeen
stemming te bereiken. 
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Minister Ruding is het er mee eens uit te gaan 
van het Commissie-document. De Londense norm is daarbij 
essentieel en dient in elk geval gehandhaafd te worden. 
President Mitterand heeft de Londense norm terzijde ge
laten. De Commissie is nu op dit punt op de goede weg. 
De kern van de Nederlandse gedachtengang is echter dat 
de Raad moet beginnen met het kader aan te geven van de 
totale omvang van de beschikbare begrotingsruimte. Het 
Europese Parlement kan natuurlijk wel een standpunt weer
geven, maar krachtens het verdrag kan het Parlement de be
grotingsruimte niet bepalen. Spreker meent dat er jaarlijks 
een discussie moet worden gevoerd over de middelen die 
ter beschikking zullen kunnen worden gesteld. Pas daarna 
zullen de uitgaven kunnen worden vastgesteld. Ook al heef. 
het Europese Parlement hier, met name ten aanzien van 
de niet-verplichte uitgaven, een rol, essentieel blijft 
dat het maximum stijgingspercentage (msp) niet mag worden 
overschreden. De Commissie denkt daar te gemakkelijk over. 
President Mitterand wenst ook voor de verplichte landbouw
uitgaven een maximum stijgingspercentage in te voeren. 
Spreker heeft daar in theorie geen moeite mee, maar zonder 
de Londense norm is deze normering van de president te 
ruim. Spreker licht toe dat zijn bezwaar tegen het Com
missie-voorstel en ook tegen het recente concept Benelux-
document daaruit bestond dat men is afgeweken van -het be
ginsel dat eerst de middelen voor de begroting zouden moeten 
worden vastgesteld. Gebeurt dat niet dan zullen de wensen 
van de lidstaten,de Europese Commissie en het Europese par
lement grote druk omhoog op de uitgaven betekenen. En hoe
wel dit meer een punt ter berspreking in de Ministerraad 
is, wijst spreker er op dat dit hoge uitgavenniveau ten 
laste zal moeten worden gebracht van de begrotingen van 
ministers die in de Raad voor Europese Zaken niet aanwezig 
zi jn. 

De minister-president stelt vast dat het Commis
sie-document slechts recent ontvangen is zodat er geen con
clusies tijdens deze vergadering kunnen worden -getrokken. 

Staatssecretaris Van Eekelen reageert dat in de 
gemeenschapsbegroting de hoogte van de middelen identiek is 
aan de hoogte van de uitgaven en dat leningfinanciering 
van gemeenschapsuitgaven onmogelijk is. 
Minister Ruding, zo begrijpt spreker, wenst eerst het 
niveau van de middelen vast te stellen. De Franse president: 
echter gaat ook daarvan uit maar stelt dit niveau te hoog. 
Welke norm zou minister Ruding in dit opzicht willen han
teren, met name voor de niet-verplichte uitgaven? Vervolgens 
wijst spreker er op dat de raad niet zonder meer het niveau 
van de middelen en daarmee van de uitgaven kan vaststellen 
zonder dat dit verhoogt zou kunnen worden. De rol voor het 
Europese parlement op dit punt is immers vastgelegd in het 
verdrag. Daarom dient reeds in het begin de inspraak van 
het Europees parlement te worden geaccepteerd omdat anders 
een betere begrotingsdiscipline politiek onhaalbaar zal 
blijken te zijn. 
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Minister Van den Broek vraagt zich af hoe groot 
het verschil in benadering eigenlijk is. Financiën vindt 
dat de raad moet uitgaan van de beschikbare middelen in 
plaats van het gewenste uitgavenniveau. De beschikbare'mid
delen echter worden begrensd door het daarvoor geldende 
plafond. Overeenstemming bestaat over de wenselijkheid de 
Londense norm te hanteren voor het relatieve aandeel van 
de uitgaven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
Dat laat open een discussie over het jaarlijkse stijgings
percentage van de eigen middelen, waarvan spreker meende 
dat het grotendeels een technische berekening was. 

Minister Ruding merkt op dat zijn benadering is 
gebaseerd op het feit dat de uitgaven de afgelopen jaren 
zo uit de hand gelopen zijn. Hij wenst te vermijden elk 
jaar opnieuw te worden geconfronteerd met de sterke stijging 
van die uitgaven. Daarom dient de raad zich te richten op 
het vaststellen van de middelen die jaarlijks werkelijk 
beschikbaar kunnen worden gesteld, hij doelt daarbij niet 
op het aan de eigen middelen gestelde formele maximale 
plafond, thans 1% van de BTW-afdracht. Daarom ziet spreker 
hier ook meer reden voor een zware rol voor de ministers 
van Financiën dan een grote rol voor Europese parlement. 
Het gaat er spreker dus niet om of de afdracht van BTW 
wordt verhoogd tot 1,2% of tot 1,4%, maar hoeveel van het 
toegestane en afgesproken maximale plafond werkelijk ter 
beschikking wordt gesteld. 

De minister-president ziet een aantal mogelijke 
methoden. Hij heeft de indruk dat minister Ruding bepleit 
dat de ministers van Financiën de beheersing van de uitga
ven bewerkstelligen door jaarlijks de stijging van de be
grotingsruimte vast te stellen, kennelijk ad hoe per jaar. 
Denkbaar is ook, dat is een tweede methode, om een formule 
af te spreken over de wijze waarop de BTW-afdracht thans 
1%, wordt verhoogd bijvoorbeeld tot 1,4%. Afgesproken kan 
dan worden dat deze nieuwe middelen in tranches in bij
voorbeeld 8 jaar kunnen worden gebruikt. Een derde methode 
is het invoeren van een extra normering aan de uitgaven 
kant, het voorstel van president Mitterand is op deze ge
dachte gebaseerd. Het gaat er om een geobjectiveerde norm 
in dit geval het msp, te introduceren die tot beheersing 
van de begroting moet leiden. Spreker wijst er op dat het 
wel zo mag zijn dat deze gedachte voor ons in zijn gevolgen 
voor de uitgaven wellicht te ruim wordt geacht, maar dat 
het idee wel op tafel ligt. Als wij het afwijzen zullen wij 
er iets tegenover moeten stellen. 

De heer Engering meent dat indien de raad op 
politieke gronden zou kunnen komen tot enigerlei geobjec
tiveerde formule er veel zou zijn gewonnen. 

De minister-president nodigt Financiën uit een 
formulering van een dergelijke formule ter hand te nemen. 

Minister Van den Broek meent dat overeenstemming 
bestaat over de relevantie van de Londense norm en over 
de omstandigheid dat het hanteren van het maximum stijgings
percentage voor de hele begroting naar Nederlandse opvatting 
te weinig beheersing van de begroting oplevert. Hij pleit 
tegen jaarlijkse vaststelling ad hoe van de middelen voor 
de begroting. Dat zal niet werken en is daarom niet wel 
aanvaardbaar. 



Minister Ruding sluit zich aan bij minister 
Van den Broek met betrekking tot de Londense norm en die 
opmerking over het msp. Hij herhaalt met nadruk dat van 
de Commissie niet kan worden verwacht dat zij een effec
tieve rem op de uitgaven zal willen bewerkstelligen. 
Spreker heeft in gesprekken met de commissarissen Ortoli 
en Andriessen de indruk gekregen dat zij nadrukkelijk 
meer communautaire uitgaven willen en dus over voldoen
de middelen willen kunnen beschikken. Spreker licht na
der toe dat hij een meerjarige formule voor de ter be
schikking te stellen begrotingsmiddelen natuurlijk kan 
aanvaarden. Hij wijst er echter op dat niet louter met 
meerjarenramingen kan worden gewerkt; jaarlijkse bijstel
lingen zullen onvermijdelijk zijn. 

Minister Van Aardenne wijst er op dat indien tiet 
plafond voor de eigen middelen wordt verhoogd, vastgelegd 
moet worden dat deze in tranches ter beschikkinq kunnen kouter. 
Dat houdt de druk op de ketel. Hij herinnert er aan da-
pas een serieus gesprek over de kosten van het gemeenschap 
pelijk landbouwbeleid mogelijk was toen de uiterste grens 
van de beschikbare middelen werd genaderd. Maar ook thans 
is er in dit gesprek nog geen succes. Als de bovengrens 
als rem op de uitgaven wordt weggehaald helpt zelfs de aar. 
pak van de minister van Financiën niet. Hij wijst er op dat 
Nederland aanvankelijk voorstander was van een juridisch 
bindende Londense norm. Eens zag het er naar uit dat 
noch de Londense norm, noch het bindende karakter daarvan 
haalbaar zouden zijn. Spreker aarzelt over het antwoord op 
de vraag of het verstandiger is minimalere afspraak juri
disch bindend te doen zijn dan wel de Londense norm te 
zien aanvaard zonder enige juridische binding. Hij wil wor
den geïnformeerd over het vastlopen van het Benelux-overleg 
Tenslotte bepleit spreker dat ons land zich er toe zet de 
uiterste grens waartoe het wil gaan in de huidige onderhan
delingen vast te stellen. Spreker vreest voor een extra on
bevredigend resultaat voor Nederland als niet van te voren 
wordt aangegeven wat wij in iedergeval willen binnenhalen 
en tot welke compromissen wij bereid zijn. 

Minister Brinkman vraagt of de norm voor de uitga 
ven, zoals die bijvoorbeeld door president Mitterand is ge
daan, inhoud dat een negatieve zowel als een positieve ont
wikkeling van de hoogte van de uitgaven denkbaar is. Hij 
wil tevens vragen of een negatieve groei bespreekbaar is. 

De heer Posthumus Meyjes meent dat men het al in 
aanzienlijke mate eens is over de normering van de Europese 
begroting maar dat de formulering van die overeenstemming 
problemen oplevert, dat is ook in het Benelux-overleg ter
zake gebleken. Hij wijst er op dat indien de Londense norm 
zou worden toegepast, 60% van de begroting onder een 
zekere discipline zou zijn gebracht. Voor de overige + 40% 
dient het maximum stijgingspercentage te worden toegepast. 
Dit percentage wordt door de raad vastgesteld. Daarmee is 
een groot ander deel ook onder een zekere discipline ge
bracht. Dan resten er nog de administratieve uitgaven. 

(pt.3) 
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Spreker gelooft dat niet geprobeerd moet worden voor die 
kleine categorie uitgaven een aparte norm te introduceren 
dan wel om een totale norm voor de hele begroting -oë"-a 
voegen aan het reeds genoemde instrumentarium tot beheersin 
van de uitgaven. 

De heer Engering is het er mee eens met ie -oe-
passing van de Londense norm krachtens welke de Stijging 
van de uitgaven voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid t 
achter zou moeten blijven bij de autonome toer.emr.c ^ ¿ e 'SL 

middelen van de gemeenschap. Het gaat er echter ook om te 
bewerkstelligen dat bij de uitbreiding van de eigen mid
delen naar bijvoorbeeld 1,4% van de BTW, van die nieuwe 
middelen een matig gebruik wordt gemaakt. 

De minister-president meent dat sprake is van 
een begripsverwarring in de discussie. Buitenlandse Zaken 
gaat er in zijn benadering steeds van uit dat de Londense 
norm functioneert los van de toeneming van de eigen mid
delen naar bijvoorbeeld 1,4% van de BTW. Ook dan kunnen de 
eigen middelen van jaar tot jaar op zich zelf verschillen. 
Financiën laat zich meer leiden door de vrees voor het ver-
wachtbare financiële gedrag van de Europese gemeenschappen 
nadat tot uitbreiding van de eigen middelen is besloten. 
Het misverstand in de discussie is voor spreker aanleiding 
te vragen om goede notitie die vooral een kwantitatief in
zicht geeft. Een dergelijk stuk is ook nodig om de voor
stellen van de Franse president constructief tegemoet te 
kunnen treden. 

Minister Ruding bevestigd dat het hem vanzelf
sprekend begonnen is om de uitbreiding van de eigen mid
delen tot 1,4%. Indien daarvan geen sprake zou zijn,zou 
hij er op hebben kunnen vertrouwen dat de wal het schip 
wel zou keren. Bij een sprongsgewijze verruiming van de 
eigen middelen ontstaat ruimte totdat wederom het plafond 
is bereikt. Daarom bepleit spreker een bepaalde groeinorm 
in te voeren die een meerjarenpad voor de werkelijk ter 
beschikking te stellen middelen aangeeft. 

Desgevraagd door de minster-president zet 
minister Van den Broek uiteen dat Nederland er 
altijd van is uitgegaan dat bij een verhoging van de eigen 
middelen met 0,4% BTW, 0,2% zou worden besteed aan de 
kosten voor de toetredingen van Spanje en van Portugal 
terwijl 0,2% aan nieuw beleid zou kunnen worden besteed. 
Indien voor het overige de Londense norm wordt toegepast 
zou dat betekenen dat de landbouw-uitgaven in beginsel 
onder een zekere discipline zouden zijn gebracht,omdat 
zij niet sneller zullen mogen toenemen dan de autonome 
stijging van de eigen middelen van de gemeenschap. Met 
betrekking tot uitgaven voor de uitbreiding en voor nieuw 
beleid bestaat er tussen Nederland en Frankrijk inderdaad 
een verschil van mening omdat de Franse president er van 
uitgaat dat 0,2% van de BTW-afdracht extra nodig zal zijn 
om de landbouw-overschotten op te heffen. Nederland zou 
dit nieuwe geld niet aan oud beleid willen besteden. 

Minister Ruding merkt op dat de Londense norm 
betrekking hebbend op de autonome stijgiging van de eigen 
middelen, een goede limitering betekende. Maar het is de 
vraag wie de besluitvorming die volgt op een verruiming 
van de eigen middelen, effectief zou kunnen beïnvloe 
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welke uitgaven met de geraamde eigen middelen zullen 
worden betaald. 

Minister Van Aardenne vreest dat de Franse Dre-
sident de hogere stijging van de landbouw-uitgaven diê 
in zijn opstelling is begrepen, voor onvermijdelijk houdt 
omdat hij politiek gezien, vanwege de houding van de Franse 
boeren meer aan het landbouwbeleid zou willen doen. Indien^" 
een juridisch bindende normering niet mogelijk blijkt res
teert nog maar één middel te weten een plafond. Spreker 
stelt voor in het kader van de op te stellen notitie voor 
REZ na te gaan in hoeverre gewerkt kan worden met een 
systeem waarin de eigen middelen als het ware in twee 
potten worden ondergebracht; één voor de landbouwuitgaven 
en één voor de overige uitgaven, waarbij voor beide potten 
een eigen plafond zou gelden. Op deze wijze worden de 
landbouwuitgaven ook onder druk gehouden. 

De minister-president acht dit een interessante 
suggestie en stelt voor de conclusies van de Coördinatie 
Commissie te aanvaarden met de volgende aantekeningen: 
1. Interdepartementaal zal een cijfermatige notitie 
worden opgesteld die uitwerking geeft van het beleidsuit
gangspunt dat de voor het werkelijk benutten van de eigen 
middelen van de gemeenschappen voor uitgaven een ge-objec
tiveerde meerjarige normering noodzakelijk is. De zogenaamde 
Londense norm dient hierin te worden verwerkt. 
2. Tevens zal worden nagegaan of kan worden gewerkt 
met een verdeling van de beschikbaar te stellen eigen mid
delen over een tweetal ieder op eigen wijze geplafoneerde 
begrotingscategoriën, respectievelijk voor de uitgaven z-i 
behoeve van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en ten 
behoeve van de overige uitgaven. 
3. De notitie zal een beleidsadvies bevatten over 
de voor Nederland aanvaardbare aanwending van een even
tuele uitbreiding van de eigen middelen. 
4. Het recente document van de Europese Commissie 
inzake de budgetaire discipline zal in het licht van bo
venstaande verder bestuurdeerd worden. 

De raad stemt hiermede in. 

Staatssecretaris Van Eekelen vestigt de aandacht 
op het idee van de minister van Verkeer en Waterstaat om 
de minister-president een brief te laten schrijven aan 
zijn collegae in de Europese Raad om het belang te onder
strepen dat Nederland hecht aan een spoedige voortgang 
bij het bereiken van liberalisering van het Europese 
wegvervoer. In deze brief zou aan het voorzitterschap 
gevraagd moeten worden dit onderwerp tijdens de Europese 
Raad van maart te bespreken. Het voorstel van de Coördi
natie Commissie is dat minister Van den Broek wordt ge
vraagd tijdens het Gymnich-overleg af te tasten of het 
doenlijk zal zijn het transportbeleid tijdens de Europese 
Raad van maart ter sprake te brengen. Indien zijn bevin
dingen er op zouden wijzen dat het transportbeleid_niet 
zal worden besproken, omdat men zich geheel op de finan
ciële- en landbouwproblematiek zal willen concentreren, 
kan opnieuw worden bezien of een dergelijke brief kan 
worden verstuurd. 


