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Verslag gesprek Minister Ruding en Staatssecretaris van Eekelen met 
Commissaris Christophersen op maandag 6 januari f86 

Na een inleiding door Minister Ruding, waarin deze onder meer zijn 
bezorgdheid uitsprak over de begrotingsproblemen, gaf Commissaris 
Christophersen de visie van de Commissie: de laatste jaren was aan de 
uitgavenkant van de EG-begroting een structureel probleem ontstaan, 
omdat Raad en Parlement steeds de makkelijkste weg hadden gekozen om 
via een relatief sterke verhoging van de vastleggingskredieten hun 
conflicten op te lossen. De Commissie begreep dat de omvang van de 
betalingskredieten moest worden verminderd, maar was wel gehouden om 
aangegane verplichtingen na te komen. Overigens onderkende een meerder
heid binnen de Raad en het EP de problemen. Het verschil van mening 
betrof vooral de te volgen aanpak: het EP meende in tegenstelling tot 
de Raad dat de problemen i.v.m. de structuuruitgaven van meet af aan in 
de begroting 186 dienden te worden geregeld. Bij de opstelling van het 
EP had het resultaat van de IGC tevens een rol gespeeld. Positieve 
aspecten waren de tijdige ratificaties van het EM-besluit en de regel
matige afdrachten door de lidstaten in januari. Als pragmatische oplos
sing van de gerezen problemen zag de Commissaris een rectificatieve 
begroting. Aanvullende middelen zouden in ieder geval nodig zijn voor 
het goede functioneren van het ESF en voor de Britse compensatie (246 
MECU); als gevolg van de dalende dollarkoers moest met een tegenvaller 
van 1 mld ECU in de landbouwgarantiesfeer rekening worden gehouden. 
Tegelijkertijd zou de Begrotingsautoriteit meer aandacht moeten geven 
aan de meer structurele problemen. Politiek belangrijk was voorts dat 
de landen hun maandelijkse afdrachten voor '86 bleven baseren op de 
door het EP vastgestelde begroting. Zo niet, dan was de Commissie ge
dwongen naar het Hof te gaan, hetgeen de zaken nog verder zou complice
ren. 
Staatssecretaris Van Eekelen memoreerde een aantal punten uit het ge
sprek, dat dezelfde dag met de Commissie te Brussel had plaatsgevonden: 
Daar was bevestigd dat Nederland op basis van de door het EP vastge
stelde begroting zou afdragen en toegezegd zonodig andere lidstaten tot 
hetzelfde te bewegen. De door de Raad tegen het EP aangespannen proce
dure zou in ieder geval door moeten gaan om duidelijkheid te verkrijgen 
in deze principiële zaak. 
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Wat betreft een aanvullende begroting was de bereidheid van de Raad om 
hier eventueel mee in te stemmen gerelateerd aan de uitbreiding en 
m.b.t. de lasten van het verleden aan de vraag of deze zich daadwerke
lijk voordeden. In dat verband zou het voor april te verwachten rapport 
over het functioneren van de structuurfondsen nuttig zijn. Gegeven het 
feit dat zelfs een spoedprocedure waarschijnlijk tenminste tot juli zou 
duren was naar zijn mening het hoofdprobleem of de Raad voor een Hof
uitspraak iets zou willen doen dat deze zou kunnen prejudiciëren. 
Met het oog op een tijdige vaststelling van het referentiekader, meende 
hij dat het wenselijk was indien Minister Ruding in de Ecofin van 
20 januari bij zijn collega's zou aandringen op spoedige indiening van 
de gegevens bij de Commissie. Voor de vaststelling zelf zou overleg met 
het EP nodig zijn, mede om het niet te zeer te irriteren. Minister 
Ruding kon instemmen met maandelijkse afdrachten op basis van de door 
het EP vastgestelde begroting. Hij meende dat een aanvullende of recti-
ficatieve begroting voor een Hofuitspraak moeilijk zonder hierop te 
prejudiciëren kon worden verwezenlijkt. Overschrijdingen zouden, net 
als in de nationale situatie, elders binnen de begroting moeten worden 
gecompenseerd. 
Christophersen stelde in reactie dat de Commissie de Londense norm 
wilde respecteren en de laatste maanden zocht naar compenserende bezui
nigingen. Deels kon dit in eigen beheer door de Commissie (depreciatie 
voorraden), deels was hiervoor de Raad nodig (m.v.h., selectiever in-
terventiebeleid), maar de vraag was of de Raad hiertoe politiek bereid 
zou zijn. Wat betreft de structuurfondsen - waar naar zijn opvatting de 
meest urgente problemen lagen voor '86 - gold voor het EFRO dat enig 
uitstel van de betalingen voor de tweede helft van '86 mogelijk was. 
Het probleem keerde dan wel in '87 terug. Voor het ESF lag de situatie 
moeilijker: voor 31 april moeten de laatste committeringen worden aan
gegaan, waarna de Commissie juridisch verplicht is hiervan 50% vooruit 
te betalen. Ook de verplichtingen uit het verleden dienen te worden 
nagekomen op straffe van conflicten met het EP, maar evenzeer met b.v. 
het VK. Desgevraagd door Minister Ruding stelde C-is Christophersen dat 
het juridische geschil niet tot uitstel zou leiden voor de opstelling 
van het voorontwerp van de begroting voor '87. Daarbij zou de Commissie 
zolang het Hof nog geen vonnis had gewezen, zich evenwel moeten baseren 
op de door het EP vastgestelde versie '86. 



Ingaande op de vaststelling van het referentiekader voor '87 stelde 
Minister Ruding dat het zijn bedoeling is om e.e.a. tijdens de Ecofin 
van 10 maart te bespreken, gezien het feit dat dan ook de besprekingen 
over de landbouwprijzen beginnen. Met het oog hierop zal de Voorzitter 
20 januari a.s. op tijdige beschikbaarstelling van de gegevens aandrin
gen. Als de gegevens medio februari binnen waren dan zou, aldus C-is 
Christophersen een eerste discussie op 10 maart mogelijk zijn. De Com
missie zou de cijfers ook aan het EP toezenden. Besluitvorming was 
evenwel uitgesloten, gezien de Franse verkiezingen 6 dagen later; dit 
zou eerst op 28 april mogelijk zijn met eventueel de informele Ecofin 
als tussenstation. Wat betreft de toepassing van het referentiekader op 
12 lidstaten signaleerde de Commissaris het volgende probleem: in het 
kader van de toetreding was aan Spanje en Portugal voor de duur van de 
overgangsperiode (7 jaar) een financiële compensatie (BTW-restitutie) 
toegezegd, die als verplichte uitgaven in de begroting waren opgenomen. 
Tegelijk met de geleidelijke vermindering van deze financiële compensa
tie zouden evenwel de niet-verplichte uitgaven t.b.v. deze twee landen 
moeten stijgen in een mate welke de ruimte onder het m.s.p. voor de 
n.v.u. geheel zou opvullen. Dit betekende dat er niets overbleef voor 
de lasten van het verleden of voor nominale verhogingen van andere 
n.v.u. 
De regels voor de budgettaire discipline dienden in verband hiermee 
soepel te worden toegepast, maar tegelijk herhaald en zo mogelijk ver
sterkt ten aanzien van toekomstige committeringen. 
Minister Ruding stelde dat voor de lasten van het verleden de beste 
oplossing zou zijn als zowel de betalings- als de vastlegginskredieten 
onder het referentiekader zouden vallen. Wat betreft de kosten i.v.m. 
de toetreding zou door de tien moeten worden ingedikt. Hoewel dit moei
lijk lag in de praktijk en ook niet alle problemen zou oplossen bleef 
dit zijn uitgangspunt. Een grotere flexibiliteit in het referentiekader 
wees hij af: deze leidde immers altijd tot aanpassingen naar boven. 
C-is Christophersen wees erop dat in het voorontwerp f86 van de Commis
sie een sterke stijging van de betalingskredieten was voorzien en 
slechts een toename van 5% van de vastleggingskredieten. Desondanks 
hadden Raad en EP deze laatste verder verhoogd. In zijn visie betekende 
flexibiliteit dat bestaande verplichtingen moesten worden voldaan, maar 
voor de komende twee a drie jaar het niveau van de vastleggingskredie
ten niet verder moest worden verhoogd. Dat was een politieke beslissing 
te nemen door Raad en EP. 



Arlman vroeg of op 10 maart wellicht een "orientation commune" t.a.v. 
de Londense norm mogelijk zou zijn en voorts of flexibiliteit niet ook 
kon betekenen dat reeds gecommitteerde middelen niet worden gebruikt. 
Op de eerste vraag antwoordde C-is Christophersen dat ook dit een poli
tieke vraag voor de Raad was- Het niet nakomen van aangegane verplich
tingen zou juridisch alleen mogelijk zijn indien de middelen daarvoor 
ontbraken. Waren deze wel aanwezig dan zou dit leiden tot problemen met 
het EP, maar evenzeer met een (blokkerende) minderheid binnen de Raad. 
Ten aanzien van de toepassing van de Londense norm op de twaalf was de 
Commissie bereid een aantal berekeningen te leveren, waarvan het Voor
zitterschap gebruik kon maken. De Commissie zou zelf niet met een voor
stel komen. Minister Ruding bevestigde dat hij de berekeningen graag 
zou ontvangen. 
C-is Christophersen meende tot slot nog dat het grote gevaar was dat de 
Noordelijke landen - bij een onvoldoende budgetdiscipline - niet langer 
bereid zouden zijn tot een verhoging van de EM en verdere financiering 
afhankelijk zou worden van intergouvernementele overeenkomsten tussen 
de lidstaten, waarmee dan een vetorecht werd geschapen. 
Hij vroeg verder om de behandeling van het nieuwe financieel reglement 
op de agenda te plaatsen (Dit was reeds het voornemen) en om het rap
port van het Rekenhof op de agenda van de Ecofin te plaatsen. DG-Pini 
vroeg in verband met het laatste om een selectie van 2 a 3 onderwerpen 
met het oog op een zinvolle discussie. Minister Ruding deelde mee dat 
het rapport op 10 maart zal worden besproken en ging akkoord met de 
suggestie van DG-Pini. In de Ecofin van 20 januari zal dit voornemen 
aan de leden van de Raad worden bekend gemaakt. Op een vraag van 
Christophersen zegde hij tevens toe dat en marge van de januari-Ecofin 
bij Italië, België en Luxemburg zal worden aangedrongen de betalingen 
uit de IGA-'85 te voldoen (inmiddels is bekend dat deze landen hebben 
betaald). 

Tijdens het diner kwam nog het volgende aan de orde: 
- Met het EP zal geen algemene discussie over de budgettaire discipline 
worden aangegaan; wel zal er overleg zijn met het EP n.a.v. de con
crete vaststelling van het referentiekader. Commissaris Christopher
sen was i.h.a. pessimistisch over de mogelijkheid om met het EP tot 
compromissen te komen over de begrotingsdiscipline en verwachtte nog 
verdere conflicten gedurende de komende jaren. 



Wat betreft de 1,4% grens voor de BTW-afdracht meende de Commissaris 
dat een verhoging van deze grens vanwege verkiezingen in de BRD en 
het VK niet voor 1 januari 1989 zou plaatsvinden. Dit zou wellicht 
tot een nieuwe IGA in '88 noodzaken. 
De belangrijkste uitgavencategorieën in de komen jaren zouden zijn: 
. de structuurfondsen (i.v.m. reeds aangegane verplichtingen); 
. het technologiebeleid (toename tot 2 mld ECU in '88); 
. de landbouw; 

. de VK compensatie die van 1/4 mld ECU nu zou toenemen tot meer dan 

2 mld ECU in '87. 

H.J. Drabbe 


