
VOOR MINISTERRAAD VAN . SPOED 
M f M O R W O l M 

VRIJDAG 7 JUNI 19S5 C C % A T { M { H 

Van : DIB * t>mm 6 juni }Q$S U i t * • 

Aan M en tg via S, DGES en ü/lïjffó T28/33* 

Owkawp ; Ministerraadsbehandelins van Gewijzigd EG Eigen Middelen-besluit op 

vrijdag T juni a.s., agenda punt 2b. 

Op ambtelijk niveau is interdepartementaal overeenstemming bereikt over 

de Memorie van Toelichting op het Eigen Middelen-besluit, met uitzonde

ring van één punt. Anders dan vermeld op het bijgaande ministerraads

formulier zal het E.M.-besluit dan ook geen hamerstuk kunnen zijn. 

Financiën wenste tijdens het ambtelijk overleg dat op bladzijde 9 van de 

. / . Memorie van Toelichting bijgaande passage wordt ingevoegd over de 

verwerking van de Nederlandse BTW-afdracht op de Rijksbegroting. Door 

BZ is deze passage niet aanvaard vanwege de tweede alinea* Tijdens de 

behandeling van de vroege voorjaarsnota 1985 en de kaderbrief 1986 in het 

kabinet is immers door \1el van een brief (kopie is bijgevoegd) en bij 

interventie door U bezwaar aangetekend tegen de onmogelijke consequon-

. / . ties van de toepassing van het MR-bcsluit van 03*12*83, Dit houdt Immers 

in dat iedere afdracht boven de 1S50 miljoen gulden gecompenseerd moet 

worden op een Rijksbegroting in enge zin. Op 1 april jl. besloot de 

ministerraad dat een en ander nog eens nader zou moeten worden 

bekeken. Hetgeen nog niet is geschied. 

U zou de ministerraad erop kunnen wijzen dat de kwestie van de 

compensatie van Je Nederlandse BTW-afdrachten thans derhalve nog in 

discussie is. Deze zaak zal hoogstwaarschijnlijk volgende w e e k donderdag 

in de uitgebreide vergadering van de Commissie voor Buitenlandse Za! en 

over de EG-begroting ook nog aan de orde komen. Het gaat derhalve niet 

aan om thans uitsluitend het Financiënstandpunt terzake in een aan het 

Parlement toe te zenden Memorie van Toelichting vast te leggen. Daarbij 

zou U kunnen benadrukken dat bij de indiening van de Memorie van 

Toelichting grote haast geboden is, omdat het Parlement het E.M.-besluit, 

samen met het toetredingsverdrag, nog voor 1 januari 19S6 dient goed te 

keuren. Het is niet gewenst dit in gevaar te laten komen door de discussie 

over de compensatiekwestie uit te vechten over deze Memorie van 

Toelichting. 
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Onderwerp N a a r verluidt zal Minister Ruding ambtelijk geadviseerd worden om 
akkoord te gaan met het opnemen van de bewuste passage, met weglating 
van de tweede volzin ("De Regering is van oordeel "). Daarbij dienen in 
de derde volzin de woorden "dan ook in deze zin" te vervallen. U kunt 
hiermee instemmen. Handhaving van de tweede volzin is in elk geval 
onaanvaardbaar, omdat zulks BZ elke ruimte in de compensatiediscussie 
zou ontnemen. 
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