
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD Ex. nr 

Nr-10905 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 4 mei 1984 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
's morgens om 9 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers (pt.1 t/m 8 en 
10a) en de ministers Van Aardenne 
(voorzitter bij pt.9 en 10b t/m 10g), Braks, 
Brinkman (pt.1 t/m 8 en 10a), Van den Broek, 
Deetman, De Koning, Korthals Altes, 
Rietkerk, Ruding, De Ruiter, Schoo, Smit 
(pt.3c ged. t/m 10) en Winsemius 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretar is : mevr.drs.G.A.Hofenk 
Hoofddirecteur RVD: mr.M.J.D.van der Voet 

1 a. Notulen van de vergadering van 6 april 1984 
(nr.10868 en 10868d) 

Minister Ruding merkt op dat het door 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer ingediende tekstvoorstel, nl. dat de 
raad de begroting van Volkshuisvesting, Ruimte
lijke Ordening en Milieubeheer niet nader zal 
belasten, eenzijdig is. Indien Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de voor 1985 
gestelde ombuigingstaakstelling niet zou kunnen 
realiseren, zou door het departement compensatie 
moeten worden* geboden. De raad zou anders met een 
tekort blijven zitten. 

MMft . 
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c. Conclusies van de coördinatiecommissie 
1° dd. 1 mei 1984 (Brief van de staats-

secretaris van Buitenlandse Zaken dd.1 mei 
1984, nr.120547, met bijlagen) 

Minister Braks merkt naar aanleiding 
van een vraag van de minister-president over 
punt 1 van de conclusies Voorbereiding van de 
Landbouwraad van 7 en 8 mei a.s. op dat de Land
bouwraad een eerste bespreking zal wijden aan de 
aanpassing van het landbouwstructuurbeleid. 
Aangezien ook hier het financiële kader van groot 
belang is, heeft de coördinatiecommissie zich met 
het oog op de budgettaire beperkingen uit
gesproken voor halvering van het door de 
Commissie voorgestelde bedrag voor het nieuwe 
landbouwstructuurbeleid. Spreker is van mening 
dat de discussie over het nieuwe landbouw
structuurbeleid moet worden verbonden aan 
mogelijke bezuinigingen in de marktsector. Met 
name bij de zuidelijke produkten bestaat hiervoor 
nog ruimte. Uitgangspunt blijft dat de landbouw
uitgaven moeten worden beperkt binnen de autonome 
groei van de eigen middelen. 

De minister-president stelt Voor de 
conclusies van de coördinatiecommissie te 
aanvaarden. De raad besluit aldus. 

2° inzake voorstel Europese Commissie 
betreffende aanvullende financiering 1984 
(Brief van de minister van Buitenlandse 
Zaken dd. 25 april 1984, nr.111442, met 
bijlagen; zie notulen m.r. 27 april 1984, 
punt 3c) 

Minister Van den Broek is van mening 
dat het door de minister van Financiën met het 
oog op de zg. mei-brief geschatte bedrag van 
f.150 min voor de invulling van de mogelijke 
Nederlandse bijdrage aan het tekort van de 
EG-begroting 198ST te gering is. 

Minister Ruding zet uiteen dat hier 
twee zaken aan de orde zijn. Enerzijds is er het 
probleem van de invulling van de mogelijke 
Nederlandse bijdrage aan het EG-begrotingstekort. 
Anderzijds moet er met spoed in de mei-brief een 
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bedrag worden ingevuld voor de mogelijke schade
post die het tekort in de EG-begroting voor 
Nederland te weeg zal kunnen brengen. Op basis 
van het Commissievoorstel zal ons land voor 19Qf 
f . 3 0 0 min moeten bijdragen. Het is inderdaad 
mogelijk dat de Nederlandse bijdrage deze omvang 
zal bereiken en dit zal dan ook gedragen moeten 
worden. Wordt het Commissievoorstel echter in 
deze fase reeds zonder slag of stoot overgenomen, 
dan betekent dit in feite capituleren voor een 
slecht beleid dat geenszins is gericht op het 
doorvoeren van wezenlijke bezuinigingen. Daarom 
moet vooralsnog het tekort lager worden in
geschat, ook al is het onzeker of deze omvang 
daadwerkelijk zal kunnen worden bereikt. Het gaat 
echter in de eerste plaats om de inhoud van de 
maatregelen. Spreker meent echter in Brussel een 
gevoel van defaitisme over de mogelijkheid van 
oplossing van het financieringsprobleem te moeten 
constateren. De Europese Commissie zou zich meer 
moeten inzetten voor het doorvoeren van echte 
bezuinigingsmaatregelen. Voorlopig is er in de 
Commissievoorstellen slechts sprake van 
budgettaire kunstgrepen, zoals verschuiving van 
uitgaven. Het is echter noodzakelijk nu echt te 
bezuinigen, omdat anders hetzelfde probleem 
volgend jaar terugkomt. Het is niet te tolereren 
dat de EG in een structurele-tekortsituatie komt. 
Er moet voor worden zorg gedragen dat het slechts 
tot een eenmalige en benerkte overschrijding van 
de EG-begroting zal komen. Nederland zal daarom 
de Commissie moeten aansporen voor het ondernemen 
van meer actie. Iets wat in het licht van het 
voorafgaande zeker geen oncommunautaire daad zou 
zijn. Voor wat betreft de bezuinigingen in de 
verplichte uitgaven moet er dit jaar in de land-
bouwsfeer met name worden gedacht aan de beheers
maatregelen. Het is dan ook niet de bedoeling het 
landbouwakkoord open te breken. Ook op de niet 
verplichte uitgaven zal wezenlijk moeten worden 
bezuinigd, al zal dit door de invloed van het 
Europese Parlement misschien niet tot optimaal 
resultaat leiden. Inzake de vormgeving van de 
nationale bijdragen denkt de Europese Commissie 
aan leningen. Spreker heeft daarentegen voorkeur 
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voor een éénmalige extra nationale afdracht. In 
Brussel is inmiddels vernomen dat de Commissie 
zelfs aan toepassing van het leningsinstrument 
denkt voor het mogelijke tekort 1985. De vorm
geving moet echter zo zijn opgezet dat men weet 
hoe de toekomst er financieel gezien uitziet. 
Vooralsnog heeft de Commissie geen reële 
bezuinigingsvoorstellen gedaan en laat zij het 
initiatief hiervoor min of meer over aan de raad. 
Het huidige Commissievoorstel om de leningen af 
te betalen uit uitbreiding van de eigen middelen 
is een fundamentele ondermijning van de 
afspraken, die voor die uitbreiding in 1986 zijn 
gemaakt. Deze zijn niet bedoeld voor financiering 
van het tekort, maar voor financiering van de 
toetreding van Spanje en Portugal en van nieuw 
beleid. Spreker is van mening dat ons land in 
Brussel in lijn met het huidige beleid harder 
moet optreden en de Commissie tot het ondernemen 
van meer actie moet aansporen. Het pleit ervoor 
de éénmalige, extra bijdrage te baseren op 
artikel 235 en artikel 5 van het EG-verdrag, 
waardoor toepassing van de BTW-sleutel voor de 
omslag van de financiering van het tekort 
mogelijk wordt gemaakt. 

Minister Braks is het eens met het 
betoog van minister Ruding, al is hij iets 
optimistischer over het toekomstbeeld. ín april 
dit jaar is bijvoorbeeld voor het eerst de melk-
produktie ten opzichte van die van april 1983 
gedaald. Hij is verheugd dat minister Ruding het 
landbouwakkoord niet wil open breken. Hij denkt 
ook dat in de beheerssfeer nog veel bezuinigings
maatregelen zijn door te voeren. Enige 
voorstellen hieromtrent zijn reeds door zijn 
departement bij Financiën neergelegd. De oorzaak 
van de grote tegenvaller moet bijvoorbeeld met 
name worden gezocht in het feit dat de EG er 
nimmer in is geslaagd de landbouwoverschotten af 
te bouwen. Hij is echter van mening dat Nederland 
voorzichtig moet zijn met het lanceren of 
stimuleren van initiatieven, omdat de rekening 
dan mogelijk bij ons land terecht zou kunnen 
komen. Een koppeling tussen het nieuwe structuur
beleid en bezuinigingen op zuidelijke produkten, 
zoals olie en tabak, zou sanerend kunnen werken. 
Hierbij is het van belang te weten dat de 
inschatting van het begrotingstekort door de 
Commissie, door commissaris Natali, is verhoogd. 



Zeer Geheim 7- MR 4 mei 1984 
(pt.3c) 

Spreker wil wat betreft het opnemen van een 
bedrag voor de eventuele Nederlandse bijdrage aan 
de dekking van het tekort in de voorjaarsnota zo 
dicht mogelijk aansluiten bij de minister van 
Financiën. Hij vreest echter dat dit beorag voor 
1984 niet haalbaar zal zijn. 

Minister Van den Broek verzekert dat 
minister Ruding er op kan rekenen dat Nederland 
zich in Brussel actief zal inzetten voor de 
bezuinigingsmaatregelen 1984. Hij is het er mee 
eens dat de landbouwbezuinigingen met name in de 
beheerssfeer zullen moeten worden gezocht. Anders 
zal het landbouwakkoord moeten worden 
opengebroken. Voor wat betreft het beperken van 
de niet-verplichte uitgaven is de rol van het 
Europese Parlement echter van groot belang. Hij 
vindt het niet reëel dat de minister van 
Financiën om politiek-psychologische redenen het 
geschatte tekort van 2,5 mld e.c.u. wil terug
brengen tot 1,2 mld e.c.u.. Hoewel er geen 
verkeerde verwachtingen gewekt mogen worden, zou 
er wel naar een dergelijke beperking van het 
tekort gestreefd kunnen worden. De helft van de 
financiering van het tekort van 2,5 mld e.c.u. 
wil de Commissie overigens vinden in additionele 
besparingen. Spreker ondersteunt in het algemeen 
het streven van Financiën. Hij is echter van 
mening dat de reservering van een bedrag voor de 
mogelijke Nederlandse bijdrage aan de EG-
tegenvaller een zaak is voor Financiën alleen. 
Iedere tegenvaller van 500 m.e.c.u. impliceert 
overigens een Nederlandse bijdrage van f.62,5 min. 

Minister Van Aardenne is het ermee eens 
dat het bezuinigingsproces in Brussel moeizaam 
verloopt. Financiën is echter de eerst
verantwoordelijke voor de invulling van de 
voorjaarsnota en moet vanuit deze invalshoek de 
druk op de bezuinigingsdiscussie vasthouden. 
Spreker ziet als enig criterium dat de 
Nederlandse bijdrage zo klein mogelijk is. Over 
de vormgeving heeft hij geen principiële 
voorkeur. Zowel een lening als een éénmalige 
bijdrage zal immers moeten worden verhaald. 

Minister Van den Broek heeft begrip 
voor het standpunt van minister Ruding dat de 
nieuwe eigen middelen niet zijn bedoeld voor 
financiering van het huidige tekort. Als de 
leningen echter worden afgewezen, zal de druk op 
het nieuwe eigen-middelenplafond wegvallen, 
waardoor er ondanks de financiële problemen meer 
ruimte ontstaat voor nieuw beleid. 
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Minister De Koning begrijpt niet waarom 
Financiën pleit voor een vrijwillige bijdrage. 
Dit lijkt hem altijd nadeliger te zijn dan een 
omslag op basis van de BTW-sleutel. 

De minister-president vraagt zich af of 
net niet mogelijk is om de lijn van het Verenigd 
Koninkrijk te volgen. Overwogen zou kunnen worden 
Brussel tot uitputting van de middelen te laten 
komen om aldus een discussie over budgettaire 
discipline noodzakelijk te maken. Hij is het met 
minister Ruding eens dat hiervan op dit moment 
absoluut geen sprake is. Men stelt zich tevreden 
met het gesloten landbouwakkoord. Hij vindt dan 
ook dat er een confrontatie moet plaatsvinden. 
Het is echter de vraag hoe deze confrontatie moet 
worden ingekleed. Spreker acht het reserven van 
f,150 min. op de voorjaarsnota voor de eventuele 
tegenvaller een goede zaak. 

Minister Ruding vraagt of de ministers 
van Buitenlandse Zaken en Landbouw en Visserij 
samen met de permanente vertegenwoordiging in 
Brussel een onderzoek willen doen naar de 
praktische mogelijkheden voor beheersing van de 
landbouwuitgaven. Spreker heeft inzake de vorm
geving van de Nederlandse bijdrage wel begrip 
voor het standpunt van minister Van den Broek. 
Hij blijft echter van mening dat het gebruik van 
leningen tot problemen zal leiden. Met name zal 
de druk verder toenemen om de BTW-afdracht nog 
meer te verhogen. Het is beter de lidstaten nu 
met de budgettaire overschrijding te 
confronteren. Dit is te meer een juist moment 
omdat nationaal de Brusselse problematiek zeer in 
de discussie staat. In bepaalde lidstaten denkt 
men voor de financiering van de tegenvaller aan 
belastingverhoging. Spreker is hiervan geen 
voorstander omdat dit een slechte invloed zal 
hebben op de economie van de EG. Vooralsnog is de 
budgettaire tegenvaller alleen nog maar indirect 
merkbaar. De raad raad moet zich er nu echter 
reeds van bewust zijn dat zij over enige tijd 
direct zal worden geconfronteerd met extra 
budgettaire aanslagen. Hij acht het daarom van 
belang de kwestie nu grondig te regelen. De 
mogelijkheid van perceptiekosten moet worden 
vermeden, omdat dat voor ons land het meest 
nadelig is. Hij is het met minister Van Aardenne 
eens dat voor de financiering de goedkoopste 
methode moet worden gekozen. Spreker zegt toe dit 
punt met Buitenlandse Zaken nog nader te zullen 
onderzoeken. 



Zeer Geheim -9- MR 4 mei 1984 
(pt.3c) 

Minister Br inkman ondersteunt het 
betoog van de minister van Financiën. 

Minister Braks stelt voor in Brussel de 
Europese Commissie tot beheersing aan te 
moedigen. In de aanstaande Algemene Raaa zal 
hiertoe ook actie moeten worden ondernomen. Er 
bestaat echter het risico dat bepaalde landen de 
oliën- en vettenheffing weer naar voren zullen 
halen. Voor ons land zou dit een slechte zaak 
zijn. Een argument voor een belastingverhoging om 
het tekort te financieren acht hij het gegeven 
dat de Nederlandse consument er door de landbouw
akkoorden goed vanaf is gekomen. Hij erkent 
echter ook de bezwaren tegen een dergelijke 
oplossing, met name vanwege de technische 
uitvoerbaarheid. 

De raad neemt met instemming kennis van 
het voornemen van de minister van Financiën om in 
de voorjaarsnota 1984 f.150 min te reserveren ten 
behoeve van de eventuele Nederlandse bijdrage aan 
de dekking van het tekort op de EG-begroting 
1984. De afzonderlijke ministers zullen zich in 
Brussel voor wat betreft financiële zaken 
inspannen voor een aanpak in lijn met de gevoerde 
discussie in de raad. 

3 d. Nederland in de Veiligheidsraad (Brief van de 
minister van Buitenlandse Zaken dd. 24 april 
1984, nr.114586, met bijlagen) 

Minister Van den Broek brengt naar 
voren dat het voorstel eigenlijk voor de 
ministerraad van het Koninkrijk was bedoeld. 
Aangezien de vaste commissie voor buitenlandse 
zaken het verslag echter reeds op 9 mei a.s. zal 
behandelen, heeft hij van de gevolmachtigd 
minister voor de Nederlandse Antillen toestemming 
gekregen het verslag nu reeds in de Nederlandse 
ministerraad te bespreken. 

De raad aanvaardt vervolgens op 
voorstel van de minister-president het voorstel. 


