
RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN Ex .nr 

Nr: 11487. 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 20 september 1985 in de Trêveszaal van het 

Kabinet van de minister-president 
• s morgens van 08.30 - 10.00 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Brinkman, Van den Broek, 
De Koning, Ruding, Schoo, Winsemius, 
alsmede de staatssecretarissen Bolkestein, 
Van Eekelen en Van Zeil. 

Voorts zijn aanwezig de heren 
Van Blankenstein (SoZa), Engering (EZ), 
Korteweg (Fi), Roberts (BuZa), Rutten (EZ), 
Van Swinderen (BuZa), Van Ulden (OS) en 
De Zeeuw (LaVi) 

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

1. Notulen van de vergadering van 24 juni 1985 
(nr.11414) 

De notulen worden vastgesteld. 

2. Mededelingen 

a. Culturele samenwerking en de EG 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat op 
de oorspronkelijke agenda van deze vergadering de nota 
Culturele Samenwerking en de EG stond vermeld. 
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Nota Doelstellingen op langere termijn van het EMS en 
de Ecu 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 16 sep
tember 1985; brieven van de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken d.d. 16 en 19 september 1985) 

Staatssecretaris Van Eekelen licht toe dat 
naast het stuk van het Ministerie van Financiën dat 
achter de conclusies van de Coördinatie Commissie is 
gevoegd, op verzoek van de Coördinatie Commissie nog 
een tweede stuk is opgesteld waarin Financiën een over
zicht geeft van de recente maatregelen. 

Staatssecretaris Bolkestein kan zich geheel 
vinden in de notities doch heeft twee vragen. 
In het verslag van de discussie in de Coördinatie Com
missie wordt kritiek uitgeoefend op het stuk van het 
Ministerie van Financiën, met name dat dit te weinig 
dynamisch zou zijn. 
Spreker vraagt zich af welke dynamiek men dan hierin 
had willen aanbrengen. Men kan terecht stellen dat het 
Verenigd Koninkrijk en Griekenland zouden moeten toe
treden tot het EMS en dat de marges van wisselkoers
fluctuaties met name voor Italië moeten worden ver
nauwd, maar het Nederlandse beleid kan dit nauwelijks 
beïnvloeden. Toen het EMS werd opgezet bestonden er 
twee scholen. Enerzijds de school die de totstandkoming 
van het EMS alleen mogelijk achtte indien het onderlig
gende economische beleid van de lidstaten op één spoor 
was gezet, en anderzijds de school die het EMS wilde 
gebruiken om door supranationale dwang natonaal beleid 
af te dwingen. 
Aanvankelijk was spreker aanhanger van de eerste 
school, maar gaandeweg is hij gaan inzien dat een su
pranationale stok bruikbaar is om nationaal beleid af 
te dwingen, bijvoorbeeld in het geval van Frankrijk. 

De minister-president wijst op bladzijde 5 
van de bijlage bij de nota waar gesproken wordt over 
het voorstel van Giscard d'Estaing om de particuliere 
ECU als vreemde valuta te doen aanvaarden. 
Spreker vraagt of het mogelijk is de BRD over de streep 
te trekken? Dit zou een kleine stap in de goede rich
ting zijn. Spreker herinnert zich dat het Ministerie 
van Financiën in de beginperiode tegen het EMS was. 
Sindsdien wordt het EMS door Financiën redelijk posi
tief gewaardeerd. Maar Financiën wil geen sprong voor
waarts doen zonder precies te weten waar men uitkomt. 
Thans wordt gezegd dat eerst meer integratie en conver
gentie moet worden bereikt, maar tegelijkertijd blijken 
er een aantal blokkades te zijn zoals de fiscaliteit 
die een verdere integratie en convergentie verhinde
ren. Spreker vraagt of het tegen deze achtergrond denk
baar is dat de ECU zelf een rol in het convergentiepro
ces kan spelen in die zin dat alleen de munten worden 
toegelaten van de landen die een zekere discipline kun
nen opbrengen. 
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Staatssecrataris Van Eekelen is van meninq 
dat de discussie die in de Coördinatie Commissie werd 
gevoerd duidelijk is weergegeven. Het Ministerie van 
Financiën beperkt zich tot het aangeven van het eind
doel en de stappen daar naar toe, die overigens meer 
voorwaarden zijn zodat het einddoel nog ver weg 
lijkt. Spreker vraagt of het mogelijk zou zijn een 
zeker tijdpad aan te geven zodat de verdere gang van 
zaken een wat dynamischer karakter kan krijgen. Verder 
zouden stringentere voorwaarden moeten worden gesteld 
bij het instemmen met wisselkoersaanpassingen met in 
ruil daarvoor een soepelere houding ten aanzien van het 
gebruik van de particuliere Ecu. Financiën stelt wel 
dat in Nederland alles mogelijk is, maar spreker vraagt 
zich af of dit voldoende is. Hij wijst op de plannen 
van de AMRO-bank en de plannen tot instelling van een 
apart clearinghouse voor Ecu's. Hij vraagt of hier niet 
een apart circuit aan het ontstaan is, dat zich ont
trekt aan de mogelijkheden van beïnvloeding. 

Minister Ruding wijst er op dat de discussie 
tussen de economisten en de monetaristen al gaande was 
ten tijde van het rapport Werner. In de practijk is het 
nog steeds zo dat de economistenschool het gelijk aan 
haar zijde heeft omdat men met inhoudelijke integratie 
niet veel verder komt als het onderliggende beleid niet 
convergeert. Spreker gelooft niet dat de stappen van 
ex-Bondskanselier Schmidt en ex-President Giscard 
d'Estaing zoveel meer hebben bijgedragen buiten het 
slangarrangement dat al bestond. In feite werden er al
leen extra credietfaciliteiten aan toegevoegd, wat in 
mooie woorden betekent het ontfutselen van nog meer 
geld. 
Het EMS werkt redelijk goed. Men kan niet tegelijker
tijd bepleiten de economische benadering te verlaten en 
klagen over de recente aanpassing van de lire. Deze 
gang van zaken bewijst dat er nog onvoldoende conver
gentie is. Het voorbeeld van Frankrijk is in zoverre 
interessant dat de Franse regering in 1983 zelf is gaan 
inzien dat haar beleid vastliep, zonder druk van boven
af. Oorzaak en gevolg moeten in dit soort zaken goed 
worden onderscheiden. Spreker verwacht dat de economis
tenschool voorlopig de boventoon zal blijven voeren. 
Met sancties en supranationale dwang komt men niet ver
der, zoals Italië onlangs heeft bewezen. Supranationale 
dwang wordt niet geslikt en men zal dus op basis van 
vrijwilligheid en door elkaar te overtuigen verder moe
ten zien te komen. 
In de conclusies van de Coördinatie Commissie over het 
bijgevoegde stuk van het Ministerie van Financiën is 
naar sprekers oordeel sprake van een misverstand. Ne
derland loopt op verschillende terreinen voorop en is 
een stuk dynamischer dan andere landen. Spreker noemt 
in dit verband het particuliere gebruik van de Ecu en 
de liberalisatie van het kapitaalverkeer. 
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Voor wat betreft de weg naar het einddoel spreekt Fi
nanciën liever over voorwaarden dan over stappen. In 
het rapport Werner is al geprobeerd een tijdpad uit te 
zetten voor de jaren '70, maar dit bleek niet te werken 
omdat niet aan de onderliggende voorwaarden werd vol
daan. Op bladzijde 2 van de conclusies van de Coördina
tie Commissie worden enkele voorbeelden genoemd van 
practische stappen. Alles wat daar evenals door het 
Comité Dooge wordt aanbevolen wordt ook door Financiën 
bepleit, op één uitzondring na, de bevordering van de 
Ecu als internationale reservevaluta. Dit zou alleen 
maar tot grote schokken leiden en dus remmend werken op 
de i n t e g r a t i e . Ook ten aanzien van de particuliere Ecu 
loopt Nederland voorop. De BRD loopt hier achter, uit 
een in dit verband onbegrijpelijke angst voor inflatie 
w a a r b i j strijd met de grondwet als argument wordt ge
h a n t e e r d . Spreker sluit niet uit dat de BRD tot andere 
gedachten kan worden gebracht; de President van de Bun
desbank is al enigszins in beweging gekomen. 
Spreker zou, in antwoord op de suggestie van de m i n i s 
t e r - p r e s i d e n t , zelf wel voor sancties zijn maar hij 
vreest dat men daarmee niet opschiet. Het einddoel moet 
via g e l i j d e l i j k e en weloverwogen stappen worden be
reikt. Als men een stap te ver doet, wordt de integra
tie v e r t r a a g d . V o o r a l met overdacht van bevoegdheden 
moet uiterst voorzichtig worden omgesprongen want an
ders is er geen nationale controle meer en ook geen 
Europese en komt men in een gevaarlijke situatie. 
Spreker is niet bang voor de gevaren verbonden aan het 
gebruik van de particuliere Ecu want dit zal altijd 
minder zijn dan het gebruik van de dollar. 

De m i n i s t e r - p r e s i d e n t stelt voor de nota van 
F i n a n c i ë n , inclusief de b i j l a g e , te aanvaarden en er 
kennis van te nemen dat minister Ruding bereid is alle 
in het D o o g e - c o m i t é aanbevolen practische stappen op de 
weg naar m o n e t a i r e integratie te bepleiten, behalve de 
bevordering van de Ecu als internationale reserve-valu
ta . 

De raad kan zich hiermee verenigen. 

De secretaris. 

Aldus vastgesteld 
in de vergadering \ 
van 21 februari 1986, 


