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en 13b t/m 15), Hazekamp (pt.6, 8, 9 en I4f), 
De Jong (pt.6). Koning (pt.3a t/m 5, 8 t/m 11 
en 14a t/m 14f) en Van der Mei (pt.1 t/m 12 
en 13b t/m 15) 

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

(pt.1 t/m 5, 8 t/m 11, 
13a en 14a t/m 14f) 
mevr.mr.E.Stolk (pt.6, 
7, 12, 13b, I4g en 15) 

1 a. Notulen van de vergadering van 19 september 1980 
(nr.9380) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
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b. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. § december 1960 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 9 december 1980, nr.349753, met 
bijlagen) 

Minister De Koning wijst op de conclusie 
onder 3.11 op blz.16 over maniok. Hierin is aan
geven dat de EG-commissaris Gundelach met Thailand 
afspraken heeft gemaakt over een met dit land 

af te sluiten autolimitatieakkoord. Tegenover de 
verplichting van Thailand om in de toekomst zijn 
export van maniok naar de Gemeenschap binnen 
zekere grenzen te houden, staat de verplichting 
van de EG om Thailand financieel te steunen bij 
het uitvoeren van een zg. landbouwdiversificatie-
programma. Deze steun zou worden verleend via de 
EG-begrotingspost "hulp aan niet-geassocieerden". 
Dit betekent dat een bijdrage kan worden gevraagd 
van begrotingsgelden voor Ontwikkelingssamenwerking. 
Spreker heeft hier bezwaren tegen, omdat er geen 
sprake is van steun op grond van ontwikkelings-
samenwerkingsoverwegingen. 

Minister Braks wijst op conclusie 1.1 
over het intern visserijbeleid, waar in de paragraaf 
over quotavoorstellen onder meer is aangegeven dat 
Nederland bereid moet zijn een zekere achteruitgang 
te accepteren ten opzichte van het in het voorstel 
van de Europese Commissie voor Nederland genoemde 
quotum, als daarmee een compromisoplossing mogelijk 
kan worden gemaakt. Spreker meent dat het te ver 
gaat nu al af te spreken dat Nederland moet inleveren. 
Daarom zal hij zeker in eerste instantie een hard 
standpunt ter zake van handhaving van het quotum 
innemen. 

Minister Van der Stee kan zich de bezwaren 
van minister De Koning tegen een bijdrage uit 
begrotingsgelden voor ontwikkelingssamenwerking 
ten behoeve van steun aan Thailand wel voorstellen, 
maar meent dat er objectieve redenen zijn voor een 
dergelijke bijdrage. 

Staatssecretaris De Graaf kan instemmen 
met de conclusies onder 3.7 over de staalproblematiek 
(sociaal hoofdstuk). Spreker heeft echter vernomen 
dat Hoogovens-Estel binnenkort een nieuw verzoek 
zal indienen met betrekking tot een VUT-regeling; 
dit vanwege de noodzaak het personeelsbestand bij 
dit bedrijf met 300 arbeidsplaatsen te verminderen. 
Hij vraagt zich af of dit nieuwe verzoek een 
wijziging van het Nederlandse standpunt ter zake 
van de sociale maatregelen in het kader van de 
staalproblematiek noodzakelijk maakt. 
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Minister Van Aardenne is nog niet op de 
hoogte van het nieuwe verzoek van Hoogovens-Estel, 
maar neemt aan dat dit niet betrekking heeft op de 
aanvrage tot een bedrag van f.11 min, die Nederland 
bij de Europese Commissie heeft ingediend naar 
aanleiding van een eerder verzoek van Hoogovens-
Estel met betrekking tot een VUT-regeling. De 
EG-commissaris Vredeling wil deze bijdrage niet 
geven, omdat Nederland zich verzet tegen de sociale 
maatregelen ten behoeve van de Europese staal
industrie. Er zijn echter meer landen die zich 
daartegen verzetten. Spreker ziet geen aanleiding 
de Nederlandse houding terzake te wijzigen. 

Staatssecretaris Van der Mei meent dat 
de formulering van de door minister Braks genoemde 
passage onder conclusie 1.1 over het intern visserij
beleid ruimte laat voor het standpunt van minister 
Braks. Het is echter van groot belang dat er een 
gemeenschappelijk visserijbeleid tot stand komt. 
Er zijn nog geen afspraken gemaakt over de financiële 
lasten in het kader van de maniok-problematiek. 
De Nederlandse delegatie heeft indertijd gesteld 
een VUT-regeling alleen bespreekbaar te achten, 
indien deze regeling in het kader zou zijn van een 
herstructurering van de staalindustrie. Een nieuw 
verzoek van Hoogovens-Estel dient via de geëigende 
kanalen naar de EG te worden gezonden- Spreker 
stelt in dit kader voor dat op zo kort mogelijke 
termijn aan de interdepartementale contactcommissie 
EGKS advies wordt gevraagd over dit nieuwe verzoek. 

Staatssecretaris De Graaf antwoordt op 
een desbetreffende vraag van de minister-president 
dat hij niet weet in hoeverre het nieuwe verzoek 
van Hoogovens-Estel verband houdt met de sociale 
maatregelen ten behoeve van de Europese staal
industrie en het eerdere verzoek van het bedrijf 
voor een nieuwe VUT-regeling tot een bedrag van 
f.11 min. Het definitieve verzoek van Hoogovens-
Estel zal waarschijnlijk op 15 december a.s. 
worden ingediend. De minister-president meent dat 
bij de adviesaanvrage aan de interdepartementale 
contactcommissie EGKS over dit nieuwe verzoek ook 
de sociale maatregelen ten behoeve van de Europese 
staalindustrie en het eerdere verzoek van Hoogovens-
Estel moeten worden betrokken. 

Staatssecretaris Van der Mei brengt naar 
voren dat de Europese Commissie op 9 december jl. 
een voorstel heeft gedaan over de salarisverhoging 
voor EG-ambtenaren in 1981. Dit voorstel zal in de 
komende Algemene Raad aan de orde komen. Spreker 
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betreurt het dat het voorstel zo laat ter tafel 
komt. In interdepartementaal overleg is overeen
stemming bereikt over het volgende standpunt. De 
Nederlandse delegatie zal een uitstel van de 
besluitvorming bepleiten tot eind januari 1981. 
Het is te verwachten dat op dat moment de voorstellen 
over de herziening van de methode van salaris
berekening gereed zullen zijn. Indien het voorstel 
over uitstel niet wordt aanvaard, zal Nederland 
gezien de moeilijke financieel-economische 
omstandigheden in de EG, voorstellen om geen 
prijscompensatie en reële verhoging toe te staan. 
Dit zou dan wel de verplichting meebrengen om een 
aldus tot stand gekomen besluit aan te passen, 
indien de nieuwe berekeningsmethode voor salarissen 
gunstiger voor de ambtenaren zou uitvallen. Al met 
al vreest spreker dat over deze kwestie in de 
Algemene Raad geen overeenstemming zal worden 
bereikt. Teneinde te voorkomen dat na 1 januari a.s. 
onder het Nederlandse voorzitterschap over deze 
kwestie moet worden beslist, vraagt spreker 
machtiging voor enige ruimte in het naar voren te 
brengen Nederlandse standpunt. 

De minister-president vraagt zich af of 
het geen aanbeveling verdient bij de stemming over 
het besluit tot salarisverhoging vast te houden 
aan het afwijzende standpunt. Staatssecretaris 
Tan der Mei bevestigt desgevraagd dat een 
gekwalificeerde meerderheid noodzakelijk is, maar 
wijst erop dat ook andere lidstaten tegen een 
verhoging zijn, waardoor deze meerderheid wellicht 
niet zal worden bereikt en de kwestie onbeslist 
blijft. Het voorstel van de Europese Commissie 
houdt in dat een prijscompensatie van 3,1% en een 
reële verhoging van 0,2% wordt toegestaan. Minister 
Van der Stee wijst erop dat in geen enkele lidstaat 
van de EG sprake is van een reële salarisverhoging. 
De minister-president betoogt dat indien de Algemene 
Raad voor 1 januari a.s. geen besluit neemt over 
de salariskwestie, er op die datum cjeen verhoging 
kan worden gegeven. Staatssecretaris Van der Mei 
vreest echter dat de ambtenaren het dreigement van 
stakingen zullen waarmaken. Minister Van der Stee 
wijst op de noodzaak dat het bestaande systeem van 
berekening van salarisverhogingen wordt doorbroken. 
Nederland en West-Duitsland hebben hiertoe eerder 
het initiatief genomen binnen de EG. Een verhoging, 
van de EG-salarissen zou het Nederlandse beleid 
met betrekking tot het overheidspersoneel ontkrachten. 
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Staatssecretaris Van der Mei vestigt er de aandacht 
op dat het geldende statuut tot salarisverhoging 
zal leiden. Minister Van Aardenne wijst erop dat 
realisatie van het Nederlandse standpunt 
waarschijnlijker wordt, nu blijkt dat ook andere 
landen dit standpunt delen. Staatssecretaris 
Van der Mei brengt naar voren dat tussenoplossingen 
mogelijk zijn. Een bepaald gedeelte van de prijs
compensatie zou bijv. niet kunnen worden uitgekeerd, 
terwijl ook geen reële verhoging wordt toegestaan. 
Minister Van Aardenne is hiervan geen voorstander. 

Minister Pais wijst erop dat deze kwestie 
al meerdere malen in de raad aan de orde is geweest. 
Het is noodzakelijk dat iedereen matigt in inkomen. 
Indien Nederland ten opzichte van de EG-ambtenaren 
een verhoging zou toestaan, zou dit niet rechtvaardig 
zijn ten opzichte van de ambtenaren in Nederland. 

Minister Wiegel merkt op dat de hogere 
ambtenarensalarissen in Nederland er in 1981 reëel 
4% op achteruit zullen gaan. Indien Nederland zou 
instemmen met het voorstel van de Europese Commissie, 
zou dit leiden tot bezwaren van de ambtenarenbonden. 
Staatssecretaris De Graaf sluit zich hierbij aan. 
Eerst dient overeenstemming te worden bereikt over 
aanpassing van de berekeningsmethode. 

De minister-president constateert dat de 
raad ermee instemt dat de Nederlandse delegatie in 
de Algemene Raad het standpunt zal innemen dat aan 
EG-ambtenaren voor 1981 geen salarisverhoging en 
geen prijscompensatie mag worden toegestaan en dat 
de delegatie hierbij desnoods een geïsoleerde 
positie moet innemen. Hij stelt voor de conclusies 
van de coördinatiecommissie met de volgende 
aantekeningen te aanvaarden: 

1° Op zo kort mogelijke termijn zal aan de inter
departementale contactcommissie EGKS advies 
worden gevraagd over het nieuwe verzoek van 
Hoogovens-Estel met betrekking tot een VUT-regeling. 
Hierbij zullen de sociale maatregelen ten 
behoeve van de Europese staalindustrie en het 
eerdere verzoek van Hoogovens-Estel worden 
betrokken (conclusie 3.7). 

2° De Nederlandse delegatie in de Algemene Raad 
zal het standpunt innemen dat aan EG-ambtenaren 
voor 1981 geen salarisverhoging en geen prijs
compensatie mag worden toegestaan en hierbij 
desnoods een geïsoleerde positie innemen. 

De raad stemt hiermee in. 


