
Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN 
Ex. nr . 

Nr:11580. 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 29 november 1985 in de Treveszaal van het 

Kabinet van de minister-president 
•s morgens van 09.00 - 10.30 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Brinkman, Van den Broek, 
De Koning, Korthals Altes, Ruding, Schoo, 
Smit, 
alsmede de staatssecretarissen Brokx, 
Van Eekelen, Kappeijne van de Capello en 
Van Zeil. 

Voorts zijn aanwezig de heren 
Arlman (Fi), Bergman (LaVi), Van de 
Graaf (AZ), Posthumus Meijjes (BuZa), Rutten 
(PV E G ) , Van Ulden (BuZa), Van Voorst tot 
Voorst (EZ) 

Secretaris : Drs J.W. Holtslag (wnd) 
Adjunct-Secretaris: mr T.J.M. van Oorschot. 

1. Notulen van de vergadering van 20 september 1985 
(nr.11487) 

De notulen worden aangehouden tot de volgende 
vergadering. 

2. Mededelingen 

Geen. 
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Zeer Geheim - 12 - REZ 29 november 1985 
(pt.3.b.) 

Staatssecretaris Van Zeil kan er mee instem
men dat op de Europese Raad een interventie over het 
Midden- en Klein Bedrijf wordt gehouden maar wenst de 
kanttekening te maken dat voorzover er Commissie-voor
stellen terzake komen die tijdens het Nederlandse voor
zitterschap in een Interne Marktraad zullen worden be
sproken . 

Minister Ruding wijst er op dat is afgespro
ken dat indien tijdens de IGC monetaire of economische 
onderwerpen aan de orde zijn er altijd een vertegen
woordiger van het betreffende ministerie aanwezig is, 
ook als de delegatie wordt ingekrompen. Het voorzitter
schap heeft nu de mogelijkheid geopend dat de fiscale 
problematiek en met name de harmonisatie van de indi
recte belastingen aan de orde kan komen. Spreker gaat 
er, in de geest van bovenstaande afspraak, nu vanuit 
dat zal worden geopereerd aan de hand van de betreffen
de nota van het ministerie van Financiën. 

Staatssecretaris Van Eekelen denkt niet dat 
dit onderwerp aan de orde komt. De notitie van Finan
ciën over de stand-still van de BTW-tarieven is verwe
zen naar de Coördinatie Commissie van 4 december. De 
stand-still zal niet aan de orde komen. 

Minister Ruding wenst in elk geval een stand
punt hierover te hebben voor de eerstkomende Ecofin-
raad. 

De minister-president stelt als conclusie 
voor dat Financien een notitie levert over de schulden
problematiek. 

De raad stemt hiermee in. 

Functioneren van de Europese Raad 

De heer Rutten richt de aandacht op de brief 
van de minister-president over het beter functioneren 
van de Europese Raad. Dit onderwerp staat niet in de 
brief van het voorzitterschap, daar beide brieven el
kaar gekruisd hebben. Dit onderwerp zou tijdens het 
conclaaf-overleg kunnen worden besproken. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst op de 
boodschap van de Nederlandse leden van het Europees 
Parlement die een beroep doen om een verdragswijziging 
niet te tekenen die niet voldoende aan de democratische 
besluitvorming tegemoet komt. Dit bericht zal in het 
dossier van de Europese Raad worden gevoegd. Voorts zal 
een Franse brief over militiare vliegtuigproductie in 
het dossier worden gevoegd. 

De minister-president stelt als conclusie 
voor dat de brief van de minister-president tijdens het 
zogenaamde conclaaf-overleg zal worden aangemeld als 
onderwerp waarover de Europese Raad zich zal moeten 
uitspreken. 

De raad stemt hiermee in. 


