
Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN Ex.m. 

Nr. : 10884 . 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 16 maart 1984 in de Trêveszaal van het 

Kabinet van de minister-president 
fs morgens van 10.00 tot 11.15 uur 

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

Voorts zijn aanwezig de heren Bergman (LV), 
Van Blankenstein (SoZa), Engering (Fi), Van 
de Graaf (AZ), De Grooth (EZ), Posthumus Meyjes 
(BZ), Roberts (BZ), Rutten (PV EG) en Van Ulden 
(OS) . 

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

1. Notulen van de vergadering van 17 februari 1984 
(nr.10826). 

Vastgesteld. 

2. Mededelingen 

Geen onderwerpen. 

3. Voorbereiding van de Europese Raad van 19 en 20 maart 
1984 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 14 maart 
1984, alsmede de nota inzake financiële discipline en 
uitbreiding eigen middelen). 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er op dat 
voor het Nederlandse optreden in de Europese Raad als 
invalshoeken dienen te gelden: een zo strak mogelijke 
begrotingsdiscipline; een zo rechtvaardig mogelijke ver
deling van de lasten in het landbouwhoofdstuk en een zo 
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groot mogelijke aandacht voor de interne markt en het 
gemeenschappelijk vervoerbeleid. Ten aanzien van het 
landbouwhoofdstuk zullen in ieder geval twee punten aan 
de Europese Raad worden voorgelegd, te weten het eventu
ele extra melkquotum dat aan Ierland zal worden toegewe
zen en ten aanzien van de MCB 1s, de mate waarin een ge-
meenschaps compensatie voor het inkomensverlies van de 
boeren zal worden gegeven. Voorts zal de financiële pro
blematiek en de uitbreiding van de eigen middelen aan de 
orde komen. 

Landbouw 

De minister-president complimenteert minister 
Braks met de belangrijke resultaten die door de Landbouw
raad zijn geboekt. 

Minister Braks meent dat er ten aanzien van het 
Landbouwhoofdstuk sprake is van een doorbraak. Men is het 
tenslotte eens geworden over een pakket van harde maar 
noodzakelijke maatregelen dat zijn weerga niet kent. Voor 
wat betreft de zuivelsector is sprake van een productie-
beheersingsplan voor vijf jaar, met als referentiebasis 
de productie 1981 plus 1% en een communautaire reserve van 
600.000 ton. Deze referentiebasis was voor Nederland, dat 
zich steeds sterk maakte voor 198 3 als basis, moeilijk aan
vaardbaar omdat in de melkveehouderij de laatste jaren 
veel investeringen zijn gedaan. Toch doet zich hier geen 
onoplosbaar probleem voor omdat de interne verdeling van 
de nationale referentiehoeveelheid ook op een ander jaar 
mag worden gebaseerd. De toegestane flexibiliteit binnen 
de lidstaten bij de toepassing van de superheffing zal 
wel moeten leiden tot een ontmoediging van de groei. De 
Landbouwraad heeft de beslissing over de invoering van de 
oliën- en vettenbelasting door verwezen naar de Europese 
Raad. Voor wat betreft de MCB 1s is overeengekomen de toe
komstige MCB's vast te stellen op basis van de sterkste 
valuta, terwijl in de tweede fase de Duitse MCB 1s met 5 
punten en de Nederlandse MCB 1s met 0,7 punt worden afge
broken waardoor de positieve MCB's van de BRD en Nederland 
per 1 januari 1985 gelijk zullen zijn. Ten aanzien van de 
graanvervangers is afgesproken dat tot stabilisatie van de 
importen zal worden overgegaan als het totale pakket van 
maatregelen in werking treedt. Voor Nederland is voorts 
van belang dat de bestaande zetmeelregeling voor één jaar 
wordt gecontinueerd. Vandaag begint de Landbouwraad met 
de afronding van het zuivelhoofdstuk, waarna de andere 
producten aan de orde komen. Spreker zal zich daarbij met 
name ten aanzien van de zuidelijke producten en rundvlees 
hard opstellen. Hij hoopt dat de Landbouwraad de Europese 
Raad een rapport met weinig "haken" zal kunnen voorleggen. 
Vast staat wel dat Ierland, dat zijn positie ten aanzien 
van het hele zuiveldossier heeft gereserveerd, voor de 
Europese Raad het grootste probleem zal vormen. Spreker 
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heeft in de Landbouwraad het verzet tegen Ierland aange
voerd en hij mag dan ook verwachten dat Nederland zich 
ook in de Europese Raad hard tegen Ierland zal opstellen. 
De referentiebasis 1981 plus 1% betekent voor Ierland 13,5% 
minder productiegroei dan in 198 3, maar dit probleem kan' 
worden opgevangen ten laste van de communautaire reserve 
van 6 00.000 ton. Daarnaast kan worden gedacht aan sanerings
regelingen voor de Ierse melkveehouderij , met steun van 
de gemeenschap. Het tweede probleem dat aan de Europese 
Raad zal worden voorgelegd betreft de MCB's. De BRD zal 
bijzonder royaal in de nationale schatkist tasten om de 
Duitse boeren compensatie te geven voor het inkomensver
lies ten gevolge van de MCB-afbraak met 5 punten. Deze 
afbraak zou leiden tot een inkomensverlies van DM.22 50mil-
joen. De Duitse regering denkt aan een nationale compensa
tie op basis van een korting voor de boeren in de BTW-sfeer 
van 3 punten BTW, ofwel DM.I800miljoen, waarmee de 
boeren voor 80% worden gecompenseerd. Open staat nog de 
vraag in hoeverre de gemeenschap in de nationale compen
satieregeling zal participeren, alsmede de mate van de-
gressiviteit van de nationale regeling. Dit laatste wordt 
tot nu toe door de BRD afgewezen, maar de gemeenschaps
steun zal naar sprekers oordeel in ieder geval degressief 
moeten zijn. Voorts is afgesproken dat de positieve MCB's 
voor Nederland op hetzelfde niveau als voor de BRD worden 
gebracht. Dit betekent dat de Nederlandse MCB's tenslot
te met 0,7% worden afgebroken, wat neerkomt op een inkomens
verlies van Fl.132miljoen. Indien men dit eveneens voor 
80% zou compenseren zou dit de Nederlandse schatkist 
Fl.I05miljoen kosten. Gelet op de inkomensverliezen van 
tussen de Fl.5000 en Fl.20.000 per bedrijf, acht spreker 
het politiek onmogelijk niet tot compensatie over te gaan. 
Hij is wel van oordeel dat de Nederlandse compensatiere
geling degressief moet zijn. Spreker verwacht dat de minis
terraad hierover volgende week een beslissing zal kunnen 
nemen. Overigens is de kans groot dat de Kamer anders een 
compensatieregeling zal afdwingen. 

Minister Ruding is verheugd over de in de zuivel 
bereikte doorbraak,die overigens hoogst noodzakelijk was. 
Spreker vraagt of de productiequota in Nederland en elders 
per boer of per fabriek worden berekend. Hij is het met 
minister Braks eens dat geen uitzondering ten aanzien van 
Ierland mag worden toegelaten. Anders is de kans groot dat 
de hele regeling weer op de helling gaat. De oplossing van 
de MCB-problematiek dient voor de Nederlandse delegatie 
een onderdeel te vormen van het gehele post Athene pakket 
waarbij de BRD bereid moet worden gevonden op andere ter
reinen mee te werken. De MCB's zijn bedoeld als tijdelijke 
maatregel en moeten dan ook worden afgebouwd. In de eerste 
fase, waarin de MCB's op basis van een coëfficiënt op de 
spilkoers worden afgebroken en worden omgezet in nega
tieve MCB's, worden de lasten afgewenteld deels op de con 
sument en deels op de communautaire begroting. Voor wat 



betreft de tweede fase, waarin de nog bestaande posi
tieve MCB 1s worden afgebroken, is spreker nog niet zo 
ver om een compensatie voor de boeren te kunnen accep
teren. De situatie ligt in Nederland anders dan in Duits
land en spreker wenst geen afgedwongen beslissing terwijl 
het Nederlandse Kabinet nog bezig is met de bezuinigingen 
voor 1984 en 1985. Het verschil met de BRD is dat de Ne
derlandse boeren gemiddeld in een betere positie verkeren 
dan de Duitse, terwijl de Duitse begrotingsproblematiek 
lichter is dan de onze, terwijl ook het interen door an
dere bevolkingsgroepen in Duitsland geringer is dan hier. 
In ieder geval ziet spreker geen aanleiding de Duitse com
pensatieregeling te volgen. In de Duitse regeling wordt 
rekening gehouden met alle agrarische producten, hetgeen 
voor Nederland niet nodig is. Daarvan uitgaande komt spre
ker, bij een MCB-afbraak met 0,7%, uit op een bedrag van 
F1.6 3miljoen in plaats van de door minister Braks genoemde 
Fl.105miljoen. Als minister Braks de Nederlandse boeren 
voor 80% wil compenseren net als in Duitsland, dan moet 
ook worden rekening gehouden met het feit dat in Duitsland 
bij een MCB-afbraak met 5% bijna 1% niet gecompenseerd 
wordt. Daarvan uitgaande zou een MCB-afbraak in Nederland 
met 0,7% in het geheel niet gecompenseerd behoeven te wor
den. Spreker wijst er op dat de Nederlandse schatkist op 
deze manier tweemaal gepakt zou worden. Naast de nationale 
compensatie moet immers ook nog het aandeel in de over
schrijding van de landbouwuitgaven in 1984 en 1985 opge
bracht worden. Over deze zaken zal in de ministerraad be
slist moeten worden. Dit behoeft overigens niet de vast
stelling van het mandaat voor de delegatie naar de Euro
pese Raad te frustreren. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat wel 
een uitspraak nodig is over de omvang van de eventuele ge
meenschapsparticipatie in nationale compensatiemaatregelen. 

De minister-president acht het juist dat minister 
Braks dit probleem nu al heeft opgebracht. Anders zou hem 
later het verzwijgen daarvan zijn verweten. Een beslissing 
terzake zal door de ministerraad moeten worden genomen na 
de Europese Raad. Het verschil van mening tussen de minis
ters Braks en Ruding is op zich zelf geen reden om het 
accoord ten aanzien van de MCB 1s op losse schroeven te 
zetten. Spreker is geneigd ten aanzien van de communautaire 
bijdrage aan de Duitse compensatieregeling een ruim stand
punt in te nemen, zij het dat deze bijdrage wel degressief 
zou moeten zijn. Hij vreest anders dat de BRD in de discus
sie over de lusten en lasten minder bereid zal zijn om tot 
een compromis te komen. 

Minister Van Aardenne is van mening dat naarmate 
de communautaire bijdrage aan de Duitse compensatieregeling 
groter moet worden,de degressiviteit van de regeling es
sentiëler wordt. Spreker wijst er voorts op dat, wanneer 
ten aanzien van de andere producten dan zuivel geen accoord 
wordt bereikt Nederland wel in een zo moeilijke positie 
komt dat wellicht het accoord over de melk moet worden open 
gebroken. Hij vraagt of, indien over een referentieperiode 
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voor de zuivelproductie van 1983 min x% een accoord zou 
zijn bereikt, ook een nationale compensatie voor de MCB-
afbraak nodig zou zijn geweest. 

Minister Braks wijst er op dat tijdens de Euro
pese Raad van Athene gesproken werd over een referentie
periode van 1983 min 5% om tot de gewenste productiebe
perking in de zuivel te komen. Inmiddels is gebleken dat, 
om een productieniveau van 97,2miljoen ton te bereiken, de 
referentieperiode niet 1983 min 5% maar eerder 1983 min 7% 
zou moeten zijn, hetgeen qua effect weinig verschilt met 
1981 plus 1%. Spreker antwoordt minister Ruding dat een in
dividueel quotum per boer effectiever zou zijn om de pro
ductie te beperken, maar veel moeilijker controleerbaar. 
Er zal goed op worden toegezien dat een collectief quotum 
per melkfabriek niet zal uitmonden in een mengsysteem. Bij 
overschrijding van het quotum zal toch de individuele pro
ducent de maximale superheffing van 100% moeten betalen. 
Spreker is het met minister Ruding eens dat op het zuivel-
accoord in beginsel geen uitzonderingen mogen worden toe
gestaan. Hij heeft zich dan ook in Brussel fel hiertegen 
verzet, daarbij gesteund door het Verenigd Koninkrijk dat 
zich zelfs verzette tegen de communautaire reserve van 
600.000ton. Afgesproken is dat de communautaire steun bij 
de compensatie voor het inkomensverlies bij de afbraak 
van positieve MCB's binnen twee jaar moet verdwijnen. Het 
compensatiesysteem zelf geldt in beginsel voor drie jaar, 
doch de situatie daarna is opengebleven. De achtergrond 
van spreker 1s opstelling is steeds geweest de Nederlandse 
concurrentiepositie en daarom heeft hij ten opzichte van 
de Bondsrepubliek steeds gestreefd naar een parallelle 
en proportionele regeling. Hij wijst er voorts op dat de 
Duitse boeren veel meer fiscale voordelen genieten dan de 
Nederlandse. Spreker is het in zoverre met minister Ruding 
eens dat nader moet worden bezien hoe de Duitse compensa
tieregeling wordt uitgewerkt en met name of deze voor alle 
producten geldt. Minister Ruding fs zorg dat de Nederlandse 
schatkist tweemaal gepakt wordt is reëel, maar men moet 
wel bedenken dat een oplossing voor de zuivelproblematiek 
niet mogelijk zou zijn geweest indien niet tegelijkertijd 
een oplossing zou zijn bereikt ten aanzien van de MCB's. 

Minister Van den Broek vraagt of door de ministers 
van Landbouw ook is gesproken over mogelijke alternatieven 
voor Ierland. 

Minister Braks antwoordt dat deze kunnen worden 
gevonden in de sfeer van saneringsmaatregelen. Hij zal 
hierover aan de delegatie een dossieraantekening meegeven. 
Spreker antwoordt op een vraag van staatssecretaris Van 
Eekelen dat in beginsel aan de Commissie de verdeling van 
de communautaire reserve van 600.000ton wordt overgelaten. 

Minister Van den Broek vraagt of ons streefbedrag 
ten aanzien van de bezuinigingen in de andere sectoren nog 
steeds 500 mecu is. 
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De heer Bergman herinnert er aan dat Nederland 
voor de Europese Raad van Athene streefde naar een be
zuiniging in de melksector tegenover die in de andere 
sectoren in de verhouding 2 : 1 . De Commissie streefde 
naar 1350 mecu in de zuivel en 700 mecu in de overige 
sectoren. In een later stadium werden echter voor de 
overige sectoren bedragen tussen 350 en 500 mecu genoemd. 
Deze 500 mecu zou in ieder geval als streefbedrag moeten 
worden aangehouden. De voorlopige overeenstemming met 
betrekking tot de zuivel levert een besparing op van 
circa 1400 mecu. 

De minister-president constateert dat Nederland 
dan wel erg ver is afgeraakt van de opstelling in Athene. 

Minister Van den Broek is van oordeel dat minis
ter Braks dan in de Landbouwraad een zeer scherpe opstel
ling zou moeten innemen ten aanzien van de overige pro
ducten zodat de delegatie naar de Europese Raad terzake 
nog enige manouvreerruimte overhoudt. 

De minister-president is van oordeel dat minister 
Braks in de Landbouwraad een koppeling zou moeten leggen 
tussen het bereikte zuivelaccoord en het bereiken van 
overeenstemming ten aanzien van de andere producten. 
Spreker stelt na een korte verdere discussie voor de con
clusies van de Coördinatie Commissie te aanvaarden met 
de volgende aantekeningen: 

1 Minister Braks zal zich in de Landbouwraad van 
16 en 17 maart inzetten voor een zo groot moge
lijke bezuiniging in de overige sectoren buiten 
de zuivel. Zo nodig zal hij de definitieve Neder
landse instemming met het voorlopige accoord ten 
aanzien van de zuivel afhankelijk stellen van een 
voor Nederland aanvaardbare uitkomst van de be
zuinigingen, in de andere sectoren. 

2° De delegatie naar de Europese Raad zal zich tot 
het uiterste verzetten tegen het toestaan van 
uitzonderingen op het zuivelaccoord. Minister 
Braks zal de delegatie een notitie meegeven over 
de mogelijke verdeling van de communautaire pro
ductiereserve van 600.000ton en over de eventueel 
als concessie voor Ierland te treffen sanerings
regeling. 

3° De delegatie zal vasthouden aàn het afwijzende 
Nederlandse standpunt ten aanzien van een heffing 
op oliën en vetten. 

4° De delegatie zal uiteindelijk geen blokkade leg
gen op het voorlopige accoord over de MCB 1 s en 
zich niet al te strak opstellen met betrekking 
tot communautaire bijdragen aan de nationale 
compensâtieregelen van de BRD, mits deze degrés 
sief van karakter zijn. 
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5 Het vraagstuk van eventuele nationale compen
satiemaatregelen in Nederland zal worden besproken 
in de ministerraad van 2 3 maart aan de hand van 
een nota van Landbouw en Visserij, Financiën en 
Buitenlandse Zaken. 
De raad kan zich hiermee verenigen. 

De minister-president constateert dat ten aanzien 
van de budgettaire onevenwichtigheden de mist nog het 
dichtst is. 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt mede dat Com
missie voorzitter Thorn aan het ontbijtgesprek van heden
ochtend het reële Britse tekort schatte op 1300 mecu. In
dien daarvan 2/3de wordt gecompenseerd zou de compensatie 
op ongeveer 90 0 mecu uitkomen. De compensatie voor het VK 
over 1983 bedroeg 750 mecu. Tijdens het laatste overleg 
van de ministers van Buitenlandse Zaken van 12 en 13 maart 
jl. werd gerekend op een bedrag tussen de 750 en 900 mecu 
met de aantekening dat de duur van de compensatieregeling 
zal afhangen van de hoogte van het bedrag. Spreker is van 
oordeel dat de delegatie naar de Europese Raad op deze 
basis zou kunnen opereren. Spreker antwoordt op een vraag 
van de minister-president over de opstelling van de BRD, 
dat deze onlangs een nota heeft ingediend waaruit blijkt 
dat de Britse compensatie moet worden betaald door de rijke 
lidstaten - met name de Benelux en Denemarken - minus de 
BRD. Frankrijk schijnt deze gedachte echter niet te wil
len opnemen in het voorzittersdocument. Volgens Commissie 
voorzitter Thorn zal de Bondsregering pas aanstaande maan
dag haar definitieve opstelling bepalen. 

Minister Van den Broek verwacht dat de delegatie 
naar de Europese Raad zal worden geconfronteerd met het 
voorstel een bepaald bedrag vast te stellen waarvoor ver
volgens een systeem moet worden uitgewerkt. Volgens 9 lid
staten zal dit bedrag moeten liggen tussen 700 en 900 mecu. 
De BRD en Frankrijk houden voorshands vast aan 700 mecu; 
de anderen zijn geneigd verder te gaan. Het VK heeft alle 
genoemde bedragen afgewezen en verwerpt ook de berekenings
methode van de Commissie omdat deze niet rekening houdt 
met de douanerechten. 

De minister-president vreest dat naarmate een 
hoger compensatiebedrag voor het VK wordt voorgesteld 
dan de BRD acceptabel acht, het probleem van de maximering 
van de Duitse bijdrage en de speciale bijdragesleutels 
acuter wordt. Daarom is spreker geneigd ten aanzien van 
de compensatie voor het VK niet verder te gaan dan het 
punt waar voor de BRD een breekpunt gaat ontstaan. 

Minister Van den Broek merkt op dat de BRD daar
bij ook de budgettaire discipline en de regeling ten aan
zien van de MCB's zal laten meewegen. 

De heer Posthumus Meyjes merkt op dat ook de duur 
van de compensatieregeling van belang is. Nederland zou 
terzake een royaal standpunt kunnen innemen doch geen on 
beperkte duur moeten aanvaarden zoals door de BRD wordt 
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bepleit. 
De minister-president is geneigd op dit punt 

geen al te scherpe positie te formuleren. Hij acht het 
bedrag belangrijker dan de termijn. 

Minister Ruding sluit zich hierbij aan. 
De minister-president stelt als conclusie voor: 

De delegatie zal in de discussie over de compensatie
regeling voor het VK handelen naar bevindt van zaken, 
waarbij voor wat betreft de hoogte van het bedrag vooral 
zal worden rekening gehouden met de opstelling van de 
BRD, terwijl voor wat betreft de tijdsduur van de compen
satie geen al te strak standpunt behoeft te worden inge
nomen. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 

c. Uitbreiding_eigen_midd^ EOF 
De minister-president stelt de vraag aan de orde 

aan welke maximum grens voor de uitbreiding van de eigen 
middelen moet worden vastgehouden en of daarbij de bud-
gettarisering van het EOF kan worden betrokken. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er op dat bij 
ongewijzigd beleid een BTW-plafond van 1,1% nodig zal 
zijn. De toetreding van Spanje en Portugal vergt een . 
verhoging van het plafond met 0,2%. Wil men daarnaast 
enige ruimte creëren voor nieuw beleid dan is een ver
hoging van het BTW-plafond tot 1,4% aan de lage kant. Men 
zou ook een hoger plafond kunnen vaststellen, te bereiken 
in tranches waarover de Raad met eenstemmigheid beslist 
na een positief advies van het Europees Parlement. Ook 
zou men een hoger plafond kunnen vaststellen gekoppeld 
aan de duur van de Britse compensatieregeling. Spreker 
is van oordeel dat de delegatie naar de Europese Raad 
met de nodige flexibiliteit zou moeten kunnen opereren. 

Minister Ruding vreest dat de methode van tranche 
verhoging met eenstemmigheid in de praktijk niet zal wer
ken omdat het land dat een veto zou willen uitspreken een 
anti-communautaire houding zal worden verweten en zo in 
een onmogelijke positie wordt gebracht. Bovendien zou, 
indien nu al de indruk wordt gewekt dat het plafond van 
1,4% gemakkelijk kan worden overschreden, elke druk weg
vallen om te komen tot meer bezuinigingen binnen de ge
meenschapsbegroting. Spreker heeft begrepen dat binnen 
het Duitse Kabinet een accoord is bereikt over een maxi
maal BTW-plafond van 1,4% en dat dit intussen reeds door 
Bondskanselier Kohl aan President Mitterrand is medege
deeld. Hij ziet geen aanleiding de Nederlandse delegatie 
naar de Europese Raad een mandaat mee te geven dat dit 
plafond van 1,4% te boven gaat. 

Minister Van Aardenne is het hier mee eens, zij 
het dat het BTW-plafond tot 1,5% zou kunnen worden ver
hoogd als de financiering van het EOF in de begroting 
wordt opgenomen. 
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Minister Van den Broek merkt op dat het een 
oude Nederlandse wens is om het EOF te budgetteren. An
dere lidstaten hebben hier echter bezwaar tegen omdat 
dit het Europees Parlement meer invloed zou geven. Spre
ker acht het een illusie te denken dat één plafondverho
ging tot 1,4% voorlopig voldoende zal zijn/Door staats
secretaris Van Eekelen is reeds aangegeven dat dit plafond 
binnen enkele jaren zal moeten worden overschreden, met 
als gevolg dat de gemeenschap dan opnieuw geconfronteerd 
wordt met een moeizame exercitie als de post Stuttgart-
exercitie van vandaag. Spreker doet een beroep op de minis
ter van Financiën om de delegatie naar de Europese Raad, 
althans in procedurele zin, de nodige manouvreerruimte te 
geven. Hij heeft de indruk dat de Bondsrepubliek, die voor
al uit is op plafonnering van de eigen bijdrage, landen 
als Nederland de kolen uit het vuur wil laten halen voor 
het plafond van 1,4%. Spreker is het eens met minister 
Ruding dat de nodige druk op de ketel - ook vandaag in 
de Landbouwraad - noodzakelijk blijft, maar gezien de 
beschikbare gegevens zou het onverstandig zijn vast te 
houden aan een plafond van 1,4% in de wetenschap dat dit 
plafond in 1986 zo niet in 1987 zal worden overschreden 
met alle nieuwe problemen van dien. 

Minister Braks sluit zich aan bij de benadering 
van minister Van den Broek. 

Minister Smit-Kroes sluit zich aan bij de opvat
tingen van de ministers Ruding en Van Aardenne. Op een 
aantal terreinen van nieuw beleid is geen geld nodig 
maar voldoende bereidheid van bepaalde lidstaten om aan 
nieuwe ontwikkelingen mee te werken. Deze bereidheid zal 
na de toetreding van Spanje en Portugal eerder afnemen 
dan toenemen. De bezuinigingen die het Nederlandse Kabi
net nationaal noodzakelijk acht en ook wil doorvoeren 
geven bovendien geen ruimte voor een plafondverhoging in 
de gemeenschap met meer dan 0,4%. 

Minister Schoo ondersteunt het pleidooi van minis
ter Van den Broek voor budgettering van het EOF. Spreek
ster heeft zich ook naar buiten op het standpunt gesteld 
dat de Nederlandse bijdrage bij de start van het 6de EOF 
in 1986 niet zal worden verhoogd mits de financiering 
van het EOF in de begroting wordt opgenomen. Dit zou de 
Nederlandse schatkist vanaf 1986 met Fl.67miljoen per 
jaar kunnen verlichten. 

De heer Rutten vestigt de aandacht op het dilem
ma dat landen als Nederland insisteren op meer budget
taire discipline terwijl landen die niet voor een ver
strakking van deze discipline voelen juist een verdere 
verhoging van het plafond van de eigen middelen voorstaan. 
Tegen die achtergrond zou Nederland, indien het de bud
gettaire discipline voorop blijft stellen, er verstandig 
aan doen zich soepel op te stellen ten aanzien van de ver
hoging van het plafond. Een budgettarisering van het EOF 
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zou, naar spreker vreest, de druk van de Lomé-landen 
op hogere jaarlijkse bijdragen van de gemeenschap aan
zienlijk doen toenemen. De gemeenschap kan dan immers 
niet meer het argument hanteren dat de omvang van het 
fonds vast ligt in de conventie. 

Minister Schoo merkt op dat dit geen geenszins 
de bedoeling is. Bij de tot stand koming van de nieuwe 
conventie zal een totaalbedrag moeten worden vastgelegd, 
dat vervolgens in de begroting wordt opgenomen. 

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

1° De delegatie zal met betrekking tot een eventuele 
budgettarisering van het Europees Ontwikkelings
fonds en de daarmee corresponderende verhoging 
van het BTW-plafond met 0,1% handelen naar bevind 
van zaken. 

2° De delegatie zal blijven vasthouden aan een maxi
male verhoging van het BTW-plafond tot 1,4% - respectievelijk 
1,5% als de financiering van het EOF in de begro
ting wordt opgenomen - tenzij dit standpunt zou 
leiden tot een mislukking van de hele post Stutt-
gart-exercitie. 

De raad kan zich met deze conclusies verenigen. 

Staatssecretaris Van Eekelen antwoordt op een 
vraag van de minister-president dat nog niet duidelijk 
is of in het voorzittersdocument een passage over het 
vervoersbeleid zal worden opgenomen. Mocht dit, ondanks 
de brief die de minister-president terzake aan de leden 
van de Europese Raad heeft geschreven, niet het geval 
zijn dan zou de Nederlandse delegatie dit punt opnieuw 
in de Europese Raad moeten opbrengen. 

De minister-president stelt de volgende conclusie 
voor: 
Indien de door Nederland voorgestelde conclusie met be
trekking tot de liberalisatie van het vervoersbeleid niet 
in het voorzittersdocument is verwerkt zal dit voorstel 
voor de aanvang van de Europese Raad bij het Raadsecre-
tariaat worden ingediend. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 
Voorbereiding van de Transportraad van 22 maart 1984 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 14 maart 
1984) 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er op dat de 
REZ zich zou dienen uit te spreken over de harmonisatie 
van afmetingen en gewichten van bedrijfsvoertuigen. Het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat hecht terecht veei 


