
Ex. nr 

MINISTERRAAD 

Nr.9261 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 13 juni 1980 in het Catshuis, 

aangevangen 's morgens om 10 uur en 
's middags voortgezet 

Aanwezig: vice-minister-president Wiegel (voorzitter) 
en de ministers Van Aardenne, Albeda, 
Beclaerts van Blokland, Braks, Gardeniers, 
Ginjaar, De Koning, De Ruiter (pt.ï t/m 3, 
5 t/m 11a, 12 en 13), Scholten, Van der Stee, 
Van Trier en Tuijnman (Afwezig zijn 
minister-president Van Agt en de ministers 
Van der Klaauw en Pais) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
De Jong, Kraaijeveld (pt.lla) en Van der Mei 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: drs.J.H.van der Meijde 

(pt.1 t/m 3, 5 t/m 11a 
12 en 13)' 
drs.E.van der Putten 
(pt.4 en 11b) 

1 a. Notulen van de vergadering van 9 januari 1980 
(nr.9075 en 9075b) 

Aangehouden tot de volgende vergadering 

1 b. Notulen van de vergadering van 2 mei 1980 
(nr.9210 en 9210b) 

Aangehouden tot de volgende vergadering 

1 c Notulen van de vergadering van 2 3 mei 1980 
(nr.9238 en 9238c) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 
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c. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 9 juni 1980 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 9 juni 1980, nr.163509, met bijlagen) 

Staatssecretaris Van der Mei merkt in 
verband met de conclusies over de budgetraad op 
dat bij overleg in Brussel is gebleken dat het van 
belang zou zijn om een zekere ruimte te scheppen 
voor wensen van het Europese Parlement. Voor het 
doen van niet verplichte uitgaven was reeds voorzien 
in een bedrag van 200 min e.r.e.. Het Europese 
Parlement verlangt daarvoor f.300 min. Spreker zou 
de Nederlandse delegatie willen machtigen om 
akkoord te gaan met een verhoging tot + 2 5 0 min e.r.e 

Minister Scholten vraagt of de verklaring 
van de Westduitse bondskanselier Schmidt tijdens 
de Europese Raad in Venetië over de ontvangsten 
van de verschillende lidstcten uit de Europese kas 
voor Buitenlandse Zaken als een verrassing is 
gekomen. 

Minister Van der Stee heeft geen problemen 
met het voorstel van staatssecretaris Van der Mei. 
Het gemeenschappelijk landbouwbeleid vergt steeds 
meer geld. Door bondskanselier Schmidt is daar 
meerdere malen publiekelijk over gesproken. Dat 
Nederland en Denemarken van de bestaande financiële 
regelingen profijt zouden genieten, berust op een 
misverstand. De uitlatingen van de Duitse bonds
kanselier bevatten echter niets dat niet reeds 
bekend was. 

Minister Braks zou gaarne zien dat 
Financiën en Economische Zaken ter wille van de 
beeldvorming een genuanceerd beeld zouden opstellen 
van het zg. Nederlandse profijt. Er zou gedetailleerd 
moeten worden aangegeven wat nu in het Nederlands 
voordeel is en wat ten goede komt aan de andere 
liJstaten. 

Staatssecretaris Van der Mei onderstreept 
hetgeen door de ministers Van der Stee en Braks is 
opgemerkt. 

De raad aanvaardt de conclusies van de 
coördinatiecommissie met dien verstande dat de 
Nederlandse delegatie is gemachtigd om akkoord te 
gaan met een verhoging tot + 2 50 min e.r.e. van 
het bedrag dat is bestemd voor niet verplichte 
uitgaven (conclusie 4.2.). 


