
Conclusies van de Coördinatie Commissie voor Europese 
Integratie en Associatieproblemen d.d. 17 november 198? 

1. Voorbereiding van de Algemene Raad van 22/23 november a.s. 

1.1 voorbereiding van de Europese Raad van december a.s. 

Aangezien het nog te vroeg leek om de voorbereiding van de 
agendapunten van de a.s. Europese Raad in deze Coördinatie 
Commissie aan de orde te stellen, werd besloten het agendapunt 
"Voorbereiding Europese Raad" in zijn geheel te verwijzen naar 
de vergadering van de Coördinatie Commissie van 30 november 
a.s. 

1.2 Memorandum Pisani 

Nadat het onlangs door de Europese Commissie gepresenteerde 
Memorandum over het communautaire ontwikkelingsbeleid voor 
de jaren f80 uitgebreid aan de orde is geweest in de Ontwikke-
lingsraad van 8 november jl. , zullen enkele aspekten nader 
worden besproken in de a.s. Algemene Raad. Het gaat hier m.n. 
om de vorm waarin de overeenkomst van Lomé verlengd dient te 
worden, alsook de groei van de Gemeenschapsuitgaven voor 
Ontwikkelingssamenwerking en het incorporeren van de EOF-
begroting in de begroting van de Gemeenschap. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat m.b.t. 
de onderdelen van het Memorandum Pisani, die aan 
de orde zullen komen tijdens de Algemene Raad, 
Nederland de standpunten kan herhalen zoals deze 
zijn neergelegd in de conclusies van Coördinatie 

•/ . Commissie van 2 november jl . , met dien verstande 
dat t.a.v. het punt V - l "groei van de Gemeenschaps
uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking'1, hieraan 
dient te worden toegevoegd dat Nederland deze groei 
voor alles relateert aan het streefpercentage van 
0,7% van het BNP dat de westelijke landen voor 
ontwikkelingssamenwerking zouden dienen te bestem
men. Daarbij is de subdoelstelling van 1 pro mille van 
het BNP van de Gemeenschap voor Gemeenschaps
hulp voor Nederland aanvaardbaar mits dit voor de 
lidstaten die het percentage van 0,7% nog niet 
hebben bereikt, betekent dat zij hierdoor additionele 
fondsen ter beschikking zullen stellen. 

1.3 Toetredingsonderhandelingen met Spanje 

Ter voorbereiding van de ministeriële onderhandelingszitting met 
Spanje, die en marge van de Algemene Raad van december 
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gehouden zal worden, dient de Algemene Raad thans binnen de 
Gemeenschap tot overeenstemming te komen over de ontwerp-
verklaringen inzake de kwantitatieve invoerrestricties (douane
dossier) en octrooien. 

Kwantitatieve invoerrestricties 
De Coördinatie Commissie concludeerde dat Neder
land de tekst van doc.l53(E) kan aanvaarden (met 
inbegrip van de voorgestelde modaliteiten en bereke
ningsmethoden voor de contingenten) met uitzon
dering van de ouvrages plastics (contingentnr.27) 
voorzover vallende onder post 39.07, sub b, V ex d en 
tapis etc . (contingentnr.38), tenzij de Commissie door 
opsplitsing van deze produktgroepnummers weet te 
bereiken dat de qr geheel wordt toegesneden op het 
produkt dat Spanje in wezen wenst te beschermen. 
Nederland gaat er evenwel van uit dat een definitief 
akkoord over dit pakket pas mogelijk is als met 
Spanje een akkoord bereikt is over de duur van de 
afbraakperiode voor de tarieven in het intra-verkeer. 

Octrooien (intern document 125(E) 
De Coördinatie Commissie concludeerde dat het 
Nederlands standpunt wel enige ruimte biedt voor een 
verlenging tot maximaal 10 jaar van de derogatie aan 
het vrij verkeer van goederen ten behoeve van de 
bescherming van pharmaceutische octrooien, te 
rekenen vanaf de datum waarop de bewijslast in de 
Spaanse octrooiwetgeving wordt omgekeerd. 
Hoofdregel moet echter een derogatieduur van 7 jaar 
blijven. 

IA Staal extern volet 

In het kader voor het crisisplan voor de staalindustrie in de 
Gemeenschap, bestaan sinds 1981 arrangementen met een veer
tiental derde landen ter beperking van de importen. 
De lidstaten zijn het tot op heden niet eens geworden over een 
mandaat op basis waarvan de Commissie de onderhandelingen 
kan voeren over de regelingen voor 1983. De Raad wordt 
derhalve gevraagd t.a.v. dit mandaat een besluit te nemen. 

De Coördinatie Commissie bevestigde de ICCE-
conclusie van 10 november jl., dat Nederland kan 
instemmen met het compromisvoorstel van het 
Deense voorzitterschap, waarbij Nederland een kort
ingspercentage van ca 12,5% (t.o.v. invoerniveau in 
1980) kan aanvaarden, indien hierover en over de 
andere onderdelen van het voorliggende voorstel een 
consensus kan worden bereikt. 



1.5 Voorbereiding GATT-ministericle zitting 

Van 24 tot 27 november a-s. zal de eerste ministeriële bijeen
komst in GATT-kader plaatsvinden, na de zgn. Tokio-rcmde. Deze 
bijeenkomst heeft tot doel het vinden van institutionele en ad 
hoe aanpassingen, teneinde de alom waarneembare protectio
nistische tendenzen terug te dringen. 

./. De Coördinatie Commissie concludeerde tot beves
tiging van de IRHP-conclusies van 11 november jl. 

1.6 Kaderverordening voedselhulp 

De kaderverordening voedselhulp, waarover in september 19S1 
door de Raad op basis van een compromis onder het Nederlands 
voorzitterschap overeenstemming werd bereikt, gaf het EP aan
leiding tot het verzoeken van concertatie, m.n. ter wijziging 
art.4 in die zin dat zoveel mogelijk Raadsbesluiten in plaats van 
met unanimiteit met gekwalificeerde meerderheid kunnen 
worden genomen. Hoewel deze concertatie nog geen resultaat 
heeft opgeleverd en de lidstaten van mening zijn dat de verorde
ning nu spoedig dient te worden vastgesteld, lijkt het toch nog 
mogelijk om het EP enigermate tegemoet te komen. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar conclusie 
van 13 september dat, hoewel spoedige besluit
vorming gewenst is, Nederland verdere concertatie 
met het EP voorstaat en een compromis met het EP 
over art.4 zal bepleiten. 

1.7 Wijziging verordening granenhulp 

Jaarlijks dient het communautaire programma voor granenhulp 
vastgesteld te worden. Door verschil van mening tussen de 
lidstaten over de goed te keuren hoeveelheid, zal nu de Raad een 
besluit dienen te nemen over het compromisvoorstel van het 
voorzitterschap, dat uitgaat van een hoeveelheid van 
1.000.000 ton. 

De Coördinatie Commissie bevestigde haar conclusie 
van 2 november jl. dat Nederland gezien de grote 
behoefte aan voedselhulp in de armste landen - als 
minimum - kan instemmen met het compromis
voorstel van 1.000.000 ton graan voor 1982. 



1.8 Bilaterale tcxtielonderhandelingen (Multi Vezel Akkoord) 

Onder dit agendapunt zal de Europese Commissie verslag uit
brengen over de voortgang van de bilaterale textiel-
onderhandelingen die dit jaar plaatsvinden als uitvloeisel van het 
per 1 januari 1982 in werking getreden derde Multi Vezel 
Akkoord. Het betreft hier acht landen waarmee nog geen 
akkoord werd bereikt, waaronder de zgn. dominante leveranciers 
Hong Kong, Macao en Zuid Korea en enkele ASEAN-landen. 
Het is mogelijk dat de Commissie zal verzoeken haar mandaat 
enigszins te verruimen voor een laatste poging met deze landen 
tot overstemming te komen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat in de 
Algemene Raad de verslaggeving door de Commissie 
aangehoord kan worden. 
Indien de Commissie met een verzoek komt om de 
onderhandelingspositie t.o.v. de dominante leveran
ciers iets te versoepelen, zal Nederland voorstellen in 
die zin constructief benaderen. 
Het Nederlandse standpunt dat deelname door de 
EEG aan het MVA-III gewenst is, blijft namelijk 
ongewijzigd. 

1.9 Algemeen Preferentieel Systeem 

In het kader van het APS dat voorziet in algemene tarief
preferenties t.a.v. importen uit ontwikkelingslanden, stelt de 
Commissie voor 1983 een aantal verruimingen voor op het gebied 
van industrieprodukten, EGKS-produkten, textielprodukten en 
landbouwprodukten. Tevens was de Commissie voornemens om 
een aantal reeds bestaande preferenties in te trekken. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met het tot dusverre 
bereikte resultaat t.a.v. de voorgestelde aanpassingen 
in de APS-schema's voor industrie-en EGKS-
produkten. 
Het uiteindelijke standpunt betreffende het schema 
voor textielprodukten hangt af van de resultaten van 
het Coreper-overleg van 17 november 1982. 
Nederland kan instemmen met het akkoord betref
fende landbouwprodukten, met dien verstande dat 
Nederland de Commissie blijft steunen op het punt 
van de voorgestelde uitbreiding van preferenties 
t.b.v. de minst-ontwikkelde landen, met inbegrip van 
de Deense aanvulling op dit voorstel (d.w.z. hand
having van bestaande preferenties voor een zevental 
produkten, die de Commissie in haar voorstel had 
weggelaten). 
Eveneens kan akkoord worden gegaan met het resul
taat t.a.v. het onderdeel "Overige kwesties". 



1.10 Ondertekening VN-verdrag Zeerecht 

Nu de VN-onderhandelingen over het Zeerechtverdrag zijn vol
tooid zal de Raad, i.v.m. de slotconferentie die binnenkort in 
Jamaica zal worden gehouden, een gedachtewisseling hebben en 
zo mogelijk tot besluiten dienen te komen over de ondertekening 
door de lidstaten en de Gemeenschap als zodanig van de slotakte 
van de Conferentie, alsook het Verdrag 
Voor Nederland is hierbij een complicerende faktor dat t.a.v. de 
ondertekening van het Zeerechtverdrag eerst een besluit door de 
Ministerraad wordt voorzien op de Rijks-Ministerraad van 26 
november a.s. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland zal bepleiten dat door de lidstaten een 

'jyrf/* besluit tp f ondertekening zal worden genomen vóór 1 
december a.s., teneinde het voor de Gemeenschap als 
zodanig mogelijk te maken het Verdrag te onder
tekenen, indien zes lidstaten een besluit tot onder
tekening hebben genomen. 

De vertegenwoordiger van het Ministerie van Financiën tekende 
t .a .v. deze conclusie een reserve aan. 

1.11 Uniforme verkiezingsprocedure 

Met het oog op de rechts t reekse verkiezingen van het EP in 
1984, t racht het EP te komen tot een uniforme procedure voor 
alle lidstaten voor deze verkiezingen. Hierbij gaat het voor
namelijk om een systeem van evenredige vertegenwoordiging, de 
vraag op welke wijze kiezers, zowel wat actief als wat passief 
kiesrecht betref t , kunnen deelnemen als zij in een andere dan de 
eigen lidstaat zijn gevestigd, alsook de dagen waarop de verkie
zingen moeten worden gehouden. 
Aangezien ook Nederland hieraan veel belang hecht is dit punt op 
zijn verzoek op de Raadsagenda opgenomen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde, v.w.b. de 
inhoudelijke kant van het voorstel dat Nederland de 
standpunten bevestigt zoals ingenomen in de 
Werkgroep t.w.: 
Nederland is voorstander van een stelsel van even
redige vertegenwoordiging , v.w.b. het actief- en 
passief kiesrecht kan Nederland akkoord gaan met 
het domiciliebeginsel terwijl ook het compromis
voorstel van de voorzitter v.w.b. het actief kiesrecht 
voor Nederland acceptabel is. 
V.w.b. de dagen waarop de verkiezingen moeten 
worden gehouden, zal Nederland in de Raad bepleiten 
dat de regeling voor 1984 zodanig wordt geformu
leerd, dat de telling van de stemmen in Nederland 



kan aanvangen onmiddclijk na het sluiten van dc 
stembussen in Nederland, waarbij de nodige waar
borgen zullen worden gegeven dat deze tellingen niet 
bekend zullen worden gemaakt voordat dc verkie
zingen in de andere lidstaten hebben plaatsgevonden, 
waarmee eventuele beïnvloeding wordt uitgesloten. 

V.w.b. de procedurele kant van het voorstel, conclu
deerde de Coördinatie Commissie dat Nederland na 
kennisname van het resultaat van de tot op heden 
gevoerde werkzaamheden van de werkgroep er op zai 
aandringen dat deze werkzaamheden met voort
varendheid dienen te worden voortgezet met het oog 
op besluitvorming in het voorjaar van 1983. Indien 
zou blijken dat het niet mogelijk is om tegelegener 
tijd overeenstemming tussen alle Lidstaten te ver
krijgen over een uniforme verkiezingsprocedure, dan 
is Nederland geen voorstander van formele besluit
vorming tussen een beperkter aantal Lidstaten, maar 
geeft de voorkeur aan meer informele afspraken 
welke door zoveel mogelijk Lidstaten in de resp. 
nationale wetgeving zullen worden uitgewerkt. 

1.12 VK-begrotingsbijdrage 

Nu een akkoord is bereikt over de regeling van de Britse 
begrotingsbijdrage van 1983, dient de Raad zijn aandacht te 
richten op het vinden van een oplossing voor de jaren na 1982, 
waartoe de lidstaten zich bij het bereiken van het principe
akkoord in mei j l . hebben verplicht. 
Naar verwacht zal de Commissie nog vóór de Algemene Raad 
een document over deze problematiek doen verschijnen. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland op het t e verwachten Commissie
document enig voorlopig commentaar zou kunnen 
geven waarbij, zonder afbreuk te doen aan het prin
cipebesluit van mei 1982, zal worden gesteld dat een 
oplossing naar analogie van die voor 1982 niet wense
lijk en niet mogelijk is door respectievelijk de 
dimensie van de Duitse vrijstelling en het feit dat de 
oplossing 1982 werd gefinancierd uit bestaande finan
ciële overschotten die in 1983 waarschijnlijk niet ter 
beschikking zullen zijn. 

1.1^ Speciale aktie Midden Amerika 

Na het politiek initiatief hiertoe van de Europese Raad van 
maart 1982 ligt thans een nieuw compromisvoorstel op tafel van 
het voorzitterschap, dat beoogt projekten uit te voeren in Costa 
Rica, Honduras, Dominicaanse Republiek en Nicaragua. Dit voor-



stel tracht tegemoet te komen aan de nog resterende bezwaren 
van enkele lidstaten door de hulpinspanning t.b.v. Nicaragua, 
optisch gezien, los te koppelen van de speciale aktie. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland kan instemmen met het Voorzitterschaps-
voorstel tot wijziging van de Commissievoorstellen, 
in die zin, dat projecten in Nicaragua dienen te 
worden gefinancierd uit bestaande fondsen voor niet-
geassocieerde landen. Hierbij dient de eenmaligheid 
van de thans voorgestelde uitvoering van de actie 
vast te staan en dient de bestaande verdeling van 
NGL-middelen over de verschillende regio's zo min 
mogelijk te worden verstoord. 

1.14 Diversen: 
Toetredingsonderhandelingen Portugal; voorbereiding minist
eriële onderhandelingszitting op 22 november a.s. 

Ter gelegenheid van de ministeriële onderhandelingszitting met 
Portugal die en marge van de Algemene Raad zal plaatsvinden, is 
voorzien in het afleggen van Gemeenschapsverklaringen inzake 
fiscaliteit , sociale aspekten en landbouw. 
Met betrekking tot de ontwerp-landbouwverklaring heeft 
Frankrijk onlangs een aantal ingrijpende amendementen inge
diend die voorzien in overgangsperiodes in etappes, waarbij pas 
aan het einde van een bepaalde etappe wordt beslist of aan de 
voorwaarden is voldaan die overgang naar een volgende fase 
rechtvaardigen. Hoewel het totaal van de Franse voorstellen en 
denkbeelden nog niet bekend is, is het nu reeds duidelijk dat zij 
de gehele toetredingsproblematiek raken. Er doen zich ook een 
aantal vragen voor, zoals het feit dat de voorstellen op het 
eerste gezicht beogen Portugal te beschermen terwijl deze 
hierom niet heeft gevraagd en ook niet bekend is wat Portugal 
zelf wil. Ook bestaat het gevaar van precedentswerking niet 
alleen t.o.v. soortgelijke sektoren in Spanje, doch ook t.a.v. 
andere sektoren zoals industrieprodukten. Ook de wijze van 
besluitvorming (institutionele barrières voor beëindiging van de 
overgangstermijnen?) roepen de nodige vragen op. 
Inmiddels heeft de Europese Commissie een document vervaar
digd waarin de uitbreidingsproblematiek uitgebreid aan de orde 
wordt gesteld en dat zal dienen om de problemen die verband 
houden met de uitbreiding ten principale te bespreken. 

De Coördinatie Commissie concludeerde dat 
Nederland t.a.v. de Franse voorstellen voor in fasen 
verdeelde overgangsperiodes voor de Portugese land
bouw, vooralsnog een sceptische houding zal aan
nemen, waarbij de Nederlandse delegatie zal trachten 
door het stellen van kritische vragen de Franse 
bedoelingen duidelijker te doorgronden. 



2 - Voorbereiding van de Begrotingsraad van 22 november a.s. 

2.1 Behandeling van de EG-begroting 1983 

Op de begrotingsraad van 22 november a.s. zal de EEG-begroting 
1983 in tweede lezing door de Raad worden behandeld n.a.v. de 
amendementen en wijzigingsvoorstellen die het Europees 
Parlement op deze begroting in eerste lezing heeft vastgesteld. 
Zoals gebruikelijk zal de discussie tussen de Raad en het 
Parlement worden toegespitst op de totale omvang van de 
zogenaamde onverplichte uitgaven ten aanzien waarvan het 
Europees Parlement binnen bepaalde grenzen het laatste woord 
heeft (De zogenaamde verplichte uitgaven die met name de 
landbouw betreffen worden in laatste instantie door de Raad 
vastgesteld en over de hiervoor benodigde bedragen zal in de 
aanstaande Raad niet inhoudelijk behoeven te worden gesproken). 
Het meningsverschil tussen de Raad enerzijds en het Parlement, 
veelal gesteund door de Commissie, anderzijds spitst zich telken-
jare toe op de omvang van de uitgaven ten behoeve van het 
sociaal en regionaal fonds, de ontwikkelingssamenwerking, trans
sportinfrastructuur-projecten en bepaalde energieprojecten. 
Commissie en Parlement zijn van oordeel dat aan dit soort 
activiteiten veel ruimere financiële mogelijkheden moeten 
worden gegeven. Enerzijds om hiermede de eenzijdig gerichte 
nadruk op het communautaire landbouwbeleid weg te nemen, 
anderzijds om zoveel mogelijk aandacht te kunnen besteden aan 
(met name) de bestrijding van de werkloosheid, de achter
gebleven regio's, de ontwikkelingslanden enz. 
Zonder dat de Raad deze benaderingswijze ten principale discu
tabel zou willen stellen, meent de Raad dat voor de uitvoering 
van deze beleidsvoornemens de middelen in beginsel slechts 
beschikbaar moeten worden gesteld binnen de budgetaire grenzen 
die dienaangaande in art 203 van het EEG-verdrag zijn aan
gegeven (het zgn. Maximum Stijgingspercentage, MSP). Hierbij 
zij aangetekend dat de verschillende delegaties binnen de Raad 
nogal uiteenlopende opvattingen (kunnen) hebben over het zgn. 
respecteren van het MSP. 
In de aanstaande Begrotingsraad zal getracht moeten worden van 
de zijde van de Raad een standpunt vast te stellen met behulp 
waarvan een afronding van de begrotingsprocedure voor het jaar 
1983 kan worden gerealiseerd. Uitgangspunt voor Nederland in de 
Raad moet zijn dat ook de EG-begroting moet worden beoor
deeld tegen de achtergrond van de in vrijwel alle Lidstaten 
gevolgde politiek van terugdringen van overheidsuitgaven. Het 
Parlement wil de budgettaire grenzen ruimschoots doorbreken 
(met meer dan 1.400 MECU). In het verleden is vaak gebleken 
dat een rigide vasthouden aan het MSP door de Raad niet leidt 
tot de regelmatige vaststelling van de EEG-begroting. Het blijkt 
dan vaak verstandiger om in een vroegtijdig stadium enige 
souplesse in het raadsstandpunt aan te brengen, dan in een laat 
stadium onder druk van omstandigheden gedwongen te worden 
een veel grotere stijging van de communautaire uitgaven te 
moeten aanvaarden. Bovendien zal een constructieve 



Nederlandse positie het voor Nederland gemakkelijker maken om 
binnen de uiteindelijk toe te stane uitbreiding van de niet-
verplichte uitgaven zo veel mogelijk accent te leggen op die 
activiteiten die naar Nederlands oordeel prioriteit verdienen. 
Daarbij is met name te denken aan de bestrijding van de 
jeugdwerkloosheid, ontwikkelingssamenwerking en transport
infrastructuurprojecten. 
Tijdens de discussie in de Coördinatie Commissie bleek, dat alle 
vertegenwoordigde departementen van mening waren dat de 
Nederlandse delegatie een redelijke manoeuvreerruimte zou 
moeten hebben; de wegen liepen evenwel uiteen over de nood
zakelijke omvang van deze manoeuvreerruimte. Het Ministerie 
van Financiën wenste hooguit een bescheiden verhoging (30 
MECU) van het MSP te aanvaarden. Een eventuele doorwerking 
van verhoogde onverplichte uitgaven in 1982 ten gevolge van 
conjuncturele meevallers in de Landbouwgarantiesector in dit 
jaar voor structurele uitgaven (Sociaal en Regionaal Fonds e.d.) 
op de begroting voor 1983 (een stelling die het EP verdedigt) kon 
dat departement evenmin aanvaarden. 
Naar het oordeel van de meerderheid van de departementen 
biedt de opstelling van Financiën, hoe begrijpelijk ook tegen de 
achtergrond van de nationale begrotingssituatie, onvoldoende 
mogelijkheid om een bevredigend resultaat te bereiken in 
Brussel. Men vreesde met name dat dan in een later stadium de 
groei van de uitgaven nog veel hoger zou uitvallen. Deze 
departementen wensten de delegatie een ruimer mandaat te 
geven. 

De Coördinatie Commissie concludeerde als volgt: 

1. Gezien het standpunt dat Nederland heeft ingenomen 
in de Begrotingsraad van juli j l . en gezien de alge
mene financiële situatie, dient in eerste instantie het 
bestaande MSP te worden gerespecteerd. 

2. Zo nodig zal Nederland een overschrijding hiervan 
v.w.b. de betalingskredieten niet blokkeren op grond 
van de volgende overwegingen: 

het belang van het vermijden van een conflict 
• met het Europees Parlement inzake de begro

tingsvaststelling; 
dat bij overschrijding een aantal Nederlandse 
beleidsprioriteiten beter tot gelding kunnen 
komen. 

3. Het Ministerie van Financiën meent dat een even
tuele overschrijding van het MSP beperkt dient te 
blijven tot maximaal 30 MECU. Daarentegen zijn de 
overige Ministeries van mening dat de Nederlandse 
delegatie naar de Begrotingsraad een grotere 
manoeuvreerruimte dient te krijgen, 

hetzij door in te stemmen met de visie van het 
EP en de Commissie over de doorwerking van 
de kredietoverschrijving 30/82 en daarmede het 
totaal van de onverplichte uitgaven in 1983, in 



welk geval deze verhoging dan ook de limiet 
dient te zijn; 
hetzij door deze arbitrair vast te stellen, en wel 
in dezelfde orde van grootte als de verhoging 
van het MSP, waarbij de aldus gecreëerde 
manoeuvreerruimte gezien dient t e worden in 
relatie tot de door het EP voorgestelde over
schrijding van de betalingskredieten van plus
minus 675 MECU. 

4. Wat betreft de vaststellingskredieten, dient de dele
gatie te blijven vasthouden aan het bestaande MSP. 

5. De eerder interdepartementaal vastgestelde instruc
ties n.a.v. de wijzigingsvoorstellen en amendementen 
van het EP, o.m. terzake van de prioritaire posten, 

. / . worden bevestigd. 

De Ministerraad zal zich over punt 3 van bovenstaande conclusie 
dienen uit t e spreken. 

DGES, 18 november 1982 


