
DIRECTIE BUITENLANDSE FINANCIËLE BETREKKINGEN (<S^J 

AFDELING INTERNATIONALE COÖRDINATIE EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING 

Notitie : d.d. 8 januari 1986, HD/86-11 
Aan : de Minister 
Via : de Thesaurier-Generaal 

de Directeur BFB 
C.c. : de plv. Directeur BFB, IRF (Bruinsma), PVEG 

(Hilbers), 3302, 3220, 3304, 3416, 3305, 3301, 3306 
Betreft : Gesprek met Commissaris Christophersen; 

besluitenlijstje 

Onderstaand vindt u de conclusies, die werden bereikt in het gesprek 
met Commissaris Christophersen op 6 januari j.1. Een verslag volgt. 

1) De afdrachten onder de EG-begroting 186 vinden conform het Verdrag 
plaats d.w.z. met ingang van februari op basis van de door het E.P. 
vastgestelde lezing. Stas van Eekelen heeft de Commissie toegezegd 
er evt bij andere lidstaten op te zullen aandringen dit ook dit ook 
te zullen doen. 

2) De juridische positie van de Raad in de aan te spannen Hofprocedure 
mag niet worden geprejudicieerd door een evt aanvullende of rectifi-
catieve begroting. Staatssecretaris van Eekelen zal bij het Hof 
informeren in hoeverre de procedure kan worden bespoedigd. 

3) Tijdens de Ecofin-raad (lunch van 20 januari) zal door de Voorzitter 
worden aangedrongen op spoedige indiening door de lidstaten van de 
cijfers, die nodig zijn voor de berekening van de Londense norm en 
het referentiekader. Dit met het oog op een (eerste) bespreking van 
beide in de Ecofin van 10 maart. De gegevens dienen medio februari 
door de Commissie te zijn ontvangen. De Commissie zal de gegevens 
ter beschikking stellen van het EP. 

4) De uitbreiding van de Londense norm tot 12 lidstaten zal tegelijk 
behandeld worden met de Londense norm zelf. De Commissie zal zelf 
geen formeel voorstel doen, maar is bereid om het voorzitterschap 
voor eigen gebruik de relevante berekeningen te doen toekomen. 

5) Met het E.P. zal niet in een algemene discussie over het referentie
kader worden getreden; wel zal er overleg zijn n.a.v. de concrete 
vaststelling van het referentiekader "87. 

© BuZa, code 996 (EEG), 1985-1989 (Ministerie van Buitenlandse Zaken) inv.nr. 374
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S03550



kjdens de lunch van de Ecofin van 20 januari zullen de volgende 
-iderwerpen worden besproken: 
schuldenproblematiek in verband met de Algemene Raad van 27/28 
januari. 
indiening van gegevens door de lidstaten met het oog op de vast
stelling van het referentiekader '87 (Ecofin 10 maart), 
betaling Intergouvernementeel Akkoord '85: aandrang zal worden 
uitgeoefend op de lidstaten die hiertoe nog niet zijn overgegaan 
(op dit moment: Italië, België en Luxemburg). 
Aangekondigd zal worden dat het rapport van het Rekenhof tijdens 
de maart-zitting zal worden behandeld. 

endapunten zullen ter kennis worden gebracht van de Raadsleden. 

plv. Hoofd ICO 

mr. H. Drabbe 


