
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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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 
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belang aan het bereiken van overeenstemming op dit 
punt en is bereid daarvoor een in tijdsduur onbeperkte 
uitzondering voor het VK te accepteren. Het ministerie 
van Buitenlandse Zaken staat op het standpunt dat in het 
algemeen geen permanente uitzonderingen mogen worden toe
gelaten. 

Minister Smit-Kroes merkt op dat het ministerie 
van Buitenlandse Zaken juridisch gesproken gelijk heeft, 
maar dat het politieke belang om op dit punt overeenstem
ming te bereiken voorop dient te staan. Mocht dit niet 
gelukken dan zal de verdere harmonisatie op velerlei ge
bied worden geblokkeerd. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst op het prin
cipiële bezwaar dat in deze Transportraad,zij het ten 
aanzien van een onderdeel, wordt toegegeven aan de ge
dachte van één Europa met twee snelheden. 

Minister Smit-Kroes acht dit een wat overtrokken 
voorstelling van zaken. De compromisteksten die aan 
de Transportraad zijn voorgelegd zijn zo geformuleerd 
dat hierin geen precedent kan worden gezien voor een twee
snelheden beleid. 

De minister-president stelt voor de conclusies 
van de Coördinatie Commissie te aanvaarden en te besluiten 
met betrekking tot de harmonisatie van afmetingen en ge
wichten van bedrijfsvoertuigen het standpunt te volgen 
van Verkeer en Waterstaat. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 
De secretaris, 

Aldus vastgesteld 
in de vergadering 
van 22 juni 1984, 
De Minister-President, 


