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Zeer Geheim 

MINISTERRAAD Ex. nr 

Nr.10935 

Notulen van de vergadering gehouden op 
woensdag 30 mei 1984 in de Trêveszaal van het 

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

Aanwezig minister-president Lubbers (beh. pt.3f 
en 8g) en de ministers Van Aardenne, 
Braks, Brinkman, Deetman, De Koning, 
Ruding, De Ruiter, Schoo, Smit en 
Winsemius (Afwezig zijn de ministers 
Van den Broek, Korthals Altes en 
Rietkerk) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Eekelen (pt.3c en 8c), De Graaf (pt.2e, 
7 en 8d), Koning (pt.5 en 8d) , 
Kappeyne van de Coppello (pt.8d), Van Zeil 
(pt.3c) 

Secretaris : mr.G.P.I.M.Wuisman (plv.) 
Adjunct-secretaris: mr.drs.R.K.Visser 
Hoofddirecteur RVD: drs.G.F.Lörtzer (plv.) 

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

Aangehouden tot de volgende vergadering 
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Minister De Koning maakt er melding van 
dat de gevolgmachtigde minister van de 
Nederlandse Antillen hem heeft bericht dat de 
Nederlandse Antillen dit jaar geen tripartiete 
afvaardiging aan de delegatie zullen toevoegen. 
Wel behouden zij zich het recht voor eventuele 
opmerkingen aan de minister-president door te 
geven. 

De minister-president stelt voor de 
ontwerp-instructie te aanvaarden met de volgenae 
aantekeningen: 
1° Het regeringsdeel van de delegatie zal bij 

haar opstelling strikt binnen het kader van 
art.2 van de ARBO-wet blijven. 

2° Mocht art.9 van het werkgelegenheidsbeleid aan 
de orde worden gesteld, dan zal de delegatie 
daarover nadere instructie vragen. Bij de 
opstelling van de nadere instructie zal 
Economische Zaken worden betrokken. 

De raad stemt hiermee in. 

c. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 29 mei 1984 (Brief van de staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken dd. 29 mei 1984, 
nr.150063, met bijlagen) 

Staatssecretaris Van Eekelen licht ten 
aanzien van de voorbereiding van de Ecofin-raad 
toe dat Nederland zich blijft beijveren voor 
maximale bezuinigingen en voor een terugdringen 
van het begrotingstekort van de EG. Hij vraagt 
minister Ruding of deze ermee kan instemmen dat 
het tekort wordt gedekt door middel van een 
voorschot gebaseerd op de BTW-sleutel en dat 
andere voorstellen worden afgewezen. Spreker is 
van mening dat thans via het comité van 
permanente vertegenwoordigers moet worden 
aangedrongen op een procedurele beslissing over 
de methode van dekking van het tekort, aangezien 
anders het gevaar bestaat dat gekomen wordt tot 
oplossingen die niet meer teruggedraaid kunnen 
worden. Ten aanzien van de ad-hocgroep 
budgettaire discipline merkt spreker op dat het 
ernaar uitziet dat hiervan slechts een mondeling 
verslag aan de Ecofin-raad zal worden gedaan. Hij 
is van mening dat niet moet worden afgegaan op 
mondelinge mededelingen, maar dat het rapport van 
deze ad-hocgroep in de gebruikelijke 
communautaire kanalen moet worden besproken. 
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Minister Ruding wijst erop dat de 
ad-hocgroep is ingesteld om uitwerking te geven 
aan datgene wat tijdens de Europese top van 
Brussel van 19 en 20 maart jl. is vastgesteld ten 
aanzien van de begrotingsdiscipline. Voor de 
volgende top moet daarover een verslag gereed 
zijn. Daarbij moeten echter wel de procedures 
worden nageleefd en kan niet uitsluitend worden 
afgegaan op mondelinge mededelingen. Voor wat 
betreft de inhoudelijke taak van de ad-hocgroep 
merkt spreker op dat het geenszins de bedoeling 
is af te doen aan de positie van de Europese 
Commissie en het Europese parlement, maar dat het 
erom gaat dat de raad zelf betere procedures 
vaststelt voor het gedeelte van de begroting, 
waarvoor hijzelf verantwoordelijk is. Met 
betrekking tot het oplossen van het probleem van 
de dekking van het tekort op de Europese 
begroting kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen de bedragen en de procedure om te komen 
tot een oplossing. Spreker herinnert daarbij aan 
het besluit van d-e vergadering van 11 mei jl. dat 
Nederland niet kan instemmen met nieuwe 
verplichtingen die nieuwe uitgaven tot gevolg 
hebben, tenzij deze in de REZ of de ministerraad 
zijn besproken. Het is van belang dat 'de 
ministers zich in de speciale raden daaraan 
houden. Spreker meent dat op de laatste Energie-
raad besluiten zijn genomen die met dit besluit 
in strijd zijn. Ten aanzien van de procedurele 

V- ̂  kant merkt spreker op dat hij nietiop voorhand 
wil instemmen met een procedure die;elk tekort 

^ emV^ft voor het gehele jaar\ regelt, aangezien dan de 
-or*^ocV\V ̂  d r u l < om te bezuinigen zou kunnen wegvallen. Wel 

^*\A<W\UVC* ^ S het eens met compensatie via de 
SF* BTW-sleutel. 

^ <*>>iu. ' Minister Van Aardenne merkt op dat het 
v ^ b i J d e betreffende Energieraad over het sociaal 

-p V J Q O T W volet staal ging, waarover al in april een 
besluit was genomen, maar dat nog niet was 
uitgevoerd. Tegen het besluit waren toen geen 
bezwaren geopperd, maar de uitvoering was 
gekoppeld aan een aantal andere punten. Van die 
punten zijn de demonstratieprojecten energie 
opgelost en is de andere koppeling door het 
Verenigd Koninkrijk losgelaten. Nederland kon 
zich toen ook niet meer verzetten tegen 
uitvoering, aangezien het al eerder met het 
besluit had ingestemd. 
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Minister Braks kan instemmen met de 
conclusies. Op de afgelopen Landbouwraad in het 
Franse Angers heeft de heftige wijze waarop de 
Franse boeren reageren, hem verontrust. Ook is 
hij bezorgd over het voornemen dat de bonds
republiek Duitsland (BRD) schijnt te hebben om 
naast de afgesproken compensatie voor de MCB en 
BTW nu te willen komen tot-een volledige 
compensatie voor alle produkten. Bondskanselier 
Kohl zou dit direct aan de Europese top willen 
voorleggen. De Landbouwraad heeft zich 
nadrukkelijk uitgesproken tegen het afwijken van 
de besluiten van de vorige top. Mocht de BRD 
echter meer compensatie gaan geven, dan zal dit 
in verband met de concurrentieverhoudingen ook 
voor Nederland consequenties kunnen hebben. Het 
is goed dat er op het niveau van de EG een zuinig 
beleid wordt gevoerd, maar het moet niet zo zijn 
dat dit nationale maatregelen uitlokt, die nog 
meer geld kosten. 

Staatssecretaris Van Zeil merkt naar 
aanleiding van pt.2.4 (produktaansprakelijkheid) 
op dat de conclusies aangeven dat het voorstel 
van de Commissie voor Nederland onaanvaardbaar 
is. Er wordt al sinds 8 a 9 jaar over een richt
lijn op dit gebied gesproken en Nederland heeft 
er daarbij steeds voor gepleit om geen limiet 
voor de aansprakelijkheid te stellen. De BRD, 
Denemarken en Ierland hebben daarmee grote 
moeite, maar zijn eventueel wel bereid een 
maximum van 50 min e.c.u. te aanvaarden. Gebleken 
is dat dit bedrag in de praktijk veelal voldoende 
is om de aanspraken te dekken. Indien er geen 
richtlijn voor produktaansprakelijkheid tot stand 
komt, betekent dat dat er verschillende nationale 
wetgevingen zullen worden opgesteld. Spreker zou 
daarom liever nog een poging doen om tot een 
richtlijn zonder limiet te komen. Indien er 
slechts een Europese regeling mogelijk is wanneer 
er wel een limiet wordt gesteld, dan zou hij daar 
toch mee akkoord willen gaan. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat hem deze wijziging mogelijk lijkt, aangezien 
de voorgestelde conclusie op aandrang van 
Economische Zaken tot stand is gekomen. 
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Minister Van Aardenne merkt op naar 
aanleiding van pt.3.4 (mededeling van de 
Commissie inzake sociale gevolgen van 
technologische veranderingen) dat de Europese 
Commissie verplichte voorlichting en raadpleging 
van werknemers bij technologische hervormingen in 
een richtlijn wil vastleggen. Spreker voorziet 
daarbij dezelfde problemen als bij de 
zg. Vredeling-richtlijn. Hij is niet tegen een 
regeling van dit onderwerp, maar wel door middel 
van een richtlijn. Dat is ook de reden van de 
reserve die door Economische Zaken is 
aangetekend. Hij stelt daarom voor aan de 
conclusies de zinsnede toe te voegen dat dit niet 
tot een richtlijn mag leiden. 

Minister De Koning merkt op dat er nog 
geen richtlijn wordt voorgesteld. Zou dit evenwel 
worden gedaan, dan zou dit moeten worden 
toegejuicht, aangezien Nederland in tegenstelling 
tot sommige andere lidstaten dergelijke zaken al 
in de wet op de ondernemingsraden en de CAO's 
zijn geregeld. Het concurrentienadeel voor 
Nederland vanwege medezeggenschapsregelingen zou 
daardoor worden weggenomen. Spreker heeft er geen 
behoefte aan aan te dringen op een richtlijn, 
maar zal zich ook niet * verzetten tegen het 
totstandkomen daarvan. 

Minister Van Aardenne is van mening dat 
dan eerst de inhoud van de richtlijn bekend moet 
zijn. Het concurrentienadeel is op het ogenblik 
niet zo groot, maar door een richtlijn zou het 
nadeel kunnen worden vergroot, zeker ten opzichte 
van landen die geen wetgeving op het gebied van 
de ondernemingsraden hebben. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat het in dit stadium nog gaat om een opdracht 
aan de Commissie om uit te zoeken wat er in de 
wetgeving van de lidstaten gemeenschappelijk is 
op het onderhavige terrein. In ieder geval zou 
van Nederlandse zijde kunnen worden verklaard dat 
een voorbehoud wordt gemaakt ten aanzien van 
eventuele regelingen naar aanleiding van het 
onderzoek. Spreker merkt ten aanzien van pt.4.1 
(onderzoeksraad) op dat daarbij nieuwe financiële 
verplichtingen zouden kunnen ontstaan. 

Minister Van Aardenne antwoordt dat hij 
niet verwacht dat de Onderzoeksraad veel 
resultaat zal opleveren. Wel moet worden bedacht 
dat het bij dit onderwerp gaat om projecten, 
waarvan Nederland groot voordeel kan hebben. 
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Minister Winsemius merkt naar 
aanleiding van pt.4.4 op dat in de tweede regel 
het woord "niet" kennelijk moet vervallen. 

De raad stemt op voorstel van de 
minister-president in met de conclusies van de 
coördinatiecommissie met dien verstande dat: 

1° ten aanzien van punt 2.4 (produkt-
aansprakelijkheid) ermee wordt ingestemd dat 
er nogmaals zal worden getracht om de 
limitering van de aansprakelijkheid uit het 
Commissievoorstel te laten vervallen. Mocht 
dit niet mogelijk blijken, dan kan het 
voorstel met limitering worden aanvaard; 

oor resp©n<W*n<\t, 

ten aanzien van punt 3.4 (mededeling van de 
Commissie inzake sociale gevolgen van 
technologische veranderingen) de minister van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid tijdens de 
a.s. Sociale Raad rekening zal houden met 
hetgeen terzake in de raad is opgemerkt; 

ZTi 3 b l 3 de dekking o u i j u c u c N M n y van een tekort op de 
s ^ ^ . . " EG-begroting de dekking zal plaatsvinden via 

een voorschotiop de BTW-sleutel, Andere wijzen 
van dekking)worden afgewezen. 

3 d. Financiële verplichtingen EG 

Minister Ruding wijst erop dat het 
tekort op de EG-begroting slechts kan worden 
gedekt indien in ieder geval nieuwe uitgaven 
worden voorkomen. 

De minister-president stelt voor om in 
de speciale EG-raden ten aanzien van het aangaan 
van nieuwe financiële verplichtingen de uiterste 
terughoudendheid te betonen. De raad stemt 
hiermee in. 


