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In het interdepartementaal overleg is mij gebleken dat er 

behoefte bestaat aan een uiteenzetting Uwerzijds in de 

Ministerraad over de wijze waarop het Commissievoorstel 

over de herstructurering van de begroting in Den Haag en 

Brussel zal worden behandeld. Uw interventie zou bovendien 

een mogelijke kritische opmerking van Minister van der Stee 

kunnenvoorkomen. Het laatste heeft betrekking op het feit 

dat bij de eerste speciale bijeenkomst van het Coreper 

ter voorbereiding van de discussie (op dinsdag 7 juli) 

overeengekomen is elke PV zich slechts te laten vergezellen 

door öén medewerker. Ambassadeur Rutten heeft hier terecht 

Van Hoogstraten voor aangewezen, hetgeen betekende dat de 

Financieel Attaché Korver niet binnen kon komen. Deze heeft 

daarop onmiddellijk zijn ministerie gealarmeerd. Ik ben er, 

meen ik, wel in geslaagd de onrust tot bedaren te brengen, 

maar het is wel een symptoom van de grote gevoeligheden 

die deze materie omgeeft. De Heer Van de Graaf van Algemene 

Zaken vindt het ook in het bijzonder gewenst dat U inzicht 

geeft in de verdere gang van zaken. 

i'J^ zou langs de volgende lijnen kunnen opereren. 

Tot de vakantie houden de PV's een drietal speciale 

zittingen die uitsluitend gericht zijn op het verkrijgen 

van nadere feitelijke informatie omtrent het Commissie

voorstel, zulks ter voorbereiding van de nationale standpunt

bepaling en de werkzaamheden van de ad hoe groep die in 

september van start gaat. Inhoudelijke discussies vinden 

in dit stadium niet plaats. Deze technische besprekingen 

van de PV fs zullen in Den Haag wekelijks begeleid worden 

door een interdepartementale werkgroep o.l.v. DGES. 
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2. Voor de inhoudelijke Nederlandse standpuntbepaling is 
voorzien dat er een interdepartementale nota gereed wordt 
gemaakt ter voorlegging aan de Ministerraad eind augustus. 
Dit zal geschieden via de Coördinatie Commissie en met 
volledige inschakeling van alle betrokken departementen. 
DGES zal op korte termijn overleg hierover openen met 
de Thesaurier-Generaal, DG Landbouw en DG BEB. 

3. Begin september zal de door de Europese Raad ingestelde 
ad hoe groep zijn werk aanvangen. In die ad hoe groep heeft 
U Ambassadeur Rutten inmiddels tot vertegenwoordiger van 
Nederland aangewezen - conform de handel-wijze die door 
alle overige lid-staten (met uitzondering van Griekenland?) 
wordt gevolgd. Ambassadeur Rutten zal begeleid moeten worden 
door een delegatie, over de samenstelling waarvan inter
departementaal overleg zal plaatsvinden. Financiën, 
Landbouw en Buitenlandse Zaken zullen daarin in elk geval 
vertegenwoordigd moeten zijn. (Het geval Korver, zie boven, 
is dus geen precedent). 
Ter begeleiding van de werkzaamheden van de ad hoe groep 
zal in Den Haag een speciale coördinatie groep worden 
geformeerd, die zo nodig wekelijks bijeen kan komen en 
waarvan T de leiding zal nemen. Belangrijke beslis-momenten 
zullen via de gewone Coördinatie Commissie aan de REZ, 
c.q. de Ministerraad worden voorgelegd. 

Ik meen dat U met een dergelijke uiteenzetting eventuele ver
ontrusting kunt wegnemen. U kunt bovendien aankondigen dat het 
Britse voorzitterschap preliminaire discussies over de her
structurering wenst niet alleen in de Algemene Raad van september 
maar ook in de Landbouw en Ecofin raden van die maand. De voor
bereiding daarvan zal langs de gebruikelijke weg plaatsvinden. 


