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Naar aanleiding van de Tweede Kamerbehandeling van het Besluit tot verho

ging van de Eigen Middelenafdracht tot 1,*% BTW en de daarbij door het 

Kamerlid Meijer gestelde vragen is een ontwerpbrief opgesteld waarin, zoals 

verzocht, wordt aangegeven op welke wijze in de Begroting 1986 de extra 

uitgaven t.b.v. Spanje en Portugal zijn t e lokaliseren. 

Het grootste gedeelte van de brief is puur van beschrijvende aard en kan ook 

eigenlijk niet aanleiding zijn voor verschil van mening. Het eventuele venijn 

ligt in de s taar t , omdat in deze passages wordt aangegeven dat, indien zulks 

onvermijdelijk zou blijken een zekere extra ruimte in de fondsen voor Spanje 

en Portugal moet kunnen worden geschapen êook als daardoor een doorbreking 

van het MSP zou worden veroorzaakt . Een te stringente (financiën) benadering 

zal niet voldoende tegemoet komen aan de bezwaren zijdens de heer Meyer 

geuit . 
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Gezien de kor te beschikbare tijd was het niet mogelijk over deze brief volledig 

op ambtelijk niveau overeenstemming te bereiken. Wel was de eerste react ie 

van Mr. Drabbe, dat hij de brief zoals die hier was opgesteld met positief 

advies aan Minister Ruding zou willen voorleggen. React ie van Inspectie der 

Rijksfinanciën was nog niet bekend. Overigens zij vermeld dat in de Begro-

t ingsraad van september de met de toetreding samenhangende kosten in de 

Landbouw-garantiesfeer volledig voor 567 MECU zijn gehonoreerd, terwijl 

voor de fondsenact ivi te i ten slechts 95 MECU is opgenomen. Dit steekt schril 

af tegen het (ruime) voorstel van de Commissie en is optisch daarom ook erg 

moeilijk t e verkopen. Bovendien is ook voor de toekomst in de laa ts te 

Ecofinraad erkend dat het budgettair kader t .b.v. de Landbouwuitgaven 

toet reding ev t . ex t r a zou moeten worden opgerekt . 

Met behulp van deze argumenten zou het mogelijk moeten zijn de instemming 

van Minister Ruding voor deze brief t e verkrijgen. Er wordt weliswaar zij het 

zeer vaag een toezegging gedaan dat Spanje en Portugal niet in de kou zullen 

blijven s taan, maar deze toezegging lijkt noodzakelijk om een zo volledige 

mogelijk ins temming in de Kamer voor het Eigen Middelenbesluit t e verkrij

gen. 

In verband met tijdige toezending aan de Tweede Kamer voorafgaand aan de 

s temmingen die op 5 november zijn voorzien, moge ik U adviseren om na 

afs temming met Minister Ruding en marge van de Ministerraad bijgaande brief 

t e onder tekenen, waarna hij naar de Kamer kan worden verzonden. 
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