
Zeer Geheim 

Ex.nr. 
MINISTERRAAD 
Nr.10994 

Notulen van de vergadering gehouden op 
woensdag 11 juli 1984 in de Trêveszaal van het 

kabinet Minister-President, aangevangen 
's middags om 2 uur en op donderdag 
12 juli 1984 's middags om één uur 
en vrijdag 13 juli 1984 's morgens 

om half tien voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne (pt.1, 3c, 3f, 4 ged., 6 ged., 
7 ged., 12, 13 ged., 14 ged., 16 t/m 18, 
20 ged., 23a ged. en 23b t/m 23f), Braks, 
Brinkman, Van den Broek, Deetman, De Koning, 
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, De Ruiter, 
Smit en Winsemius (Afwezig is minister Schoo) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.14 en 19), Brokx (pt.16 t/m 
18), Van Eekelen (pt.3). De Graaf (pt.16 t/m 

Y Kappeyao v,an ae CopptAlo 18, 20 en 23a),?Koning (pt.3c, 6 t/m 9, 13 en 
CpV . iLA 16 t/m 19), Korte (pt.14). Van der Reijden 

(pt.20) en Van Zeil (pt.16 t/m 18 en 20) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
mr.G.P.I.M.Wuisman (plv.) 

Adjunct-secretarissen: mevr.drs.G.A.Hofenk 
mr.P.C.A.Hulst 
mr.drs.R.K.Visser 
drs.G.H.H.Maas 
drs.A.J.M.van Poppel 

Hoofddirecteur RVD : mr.M.J.D.van der Voet 
drs.G.F.Lörtzer (plv.) 

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

De minister-president stelt voor de 
notulen vast te stellen na de wijzigingen 
opgenomen in bijlage I en onder het voorbehoud 
van overeenstemming tussen de ministers van 
Financiën en Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer. Bij overeenstemming 
zullen deze de secretaris van de ministerraad 
hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. 
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. Buitenlands beleid 

a t stilzwijgende goedkeuring van de overeenkomst 
met Mauretanie inzake tweede fase betreffende 
samenwerking bij de totstandkoming van 
landbouwarealen van dorpen (Brief van de 
minister voor Ontwikkelingssamenwerking 
dd. 29 juni 1984, nr.153438, met bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 

3 b. Ondertekening van de overeenkomst tussen het 
Koninkrijk der Nederlanden en het technisch 
centrum voor landbouwsamenwerking en 
plattelandsontwikkeling (Brief van de minister 
van Buitenlandse Zaken dd. 4 juli 1984, 
nr.184113, met bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 

3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 10 juli 1984 (Brief van de staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken dd. 10 juli 1984, 
nr.188971, met bijlagen) 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat onder punt 1.1 (landbouwstructuurbeleid) de 
speciale aandacht van de raad wordt gevraagd voor 
een gewijzigd financieringssysteem voor het 
landbouwstructuurbeleid. 

Minister Braks licht toe dat naar 
Nederlands inzicht een te groot beroep wordt 
gedaan in de EG op het landbouwstructuurbeleid. 
Bovendien zijn er de zg. geïntegreerde 
Middellandse-Zeeprogramma's (PIM's) voor het 
Middellandse-Zeebeleid. De Zuideuropese landen 
hebben steeds aangedrongen op meer middelen voor 
het structuurbeleid. De Europese Commissie is hen 
daarin gevolgd. Nederland heeft zich steeds op 
het standpunt gesteld dat het bedrag voor het 
landbouwstructuurbeleid niet meer dan 
3,75 mld e.c.u. mag bedragen. Daardoor is echter 
een te kleine onderhandelingsruimte voor ons land 
ontstaan. Het nieuw voorgestelde financierings
systeem gaat uit van budgettaire discipline die 
Nederland ook op andere EG-terreinen nastreeft. 
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Minister Ruding vraagt of hij het goed 
heeft begrepen dat Nederland bij het standpunt 
blijft dat de bedragen voor de zg. PIM's zijn 
begrepen in de totaalbedragen voor het landbouw
structuurbeleid. Staatssecretaris Van Eekelen 
bevestigt dit. 

Minister Ruding merkt op dat in het 
nieuwe systeem het bedrag per jaar wordt 
vastgesteld. Daarop is een maximumstijgings-
percentage van toepassing. Hij heeft berekend dat 
dit echter lager uitkomt dan de genoemde 
f.5 mld e.c.u. en heeft de indruk dat dit een 
voorbeeld van EG-uitgaven is die uit de hand 
kunnen lopen. Hij dringt daarom aan op een zo 
terughoudend mogelijke opstelling. 

Minister Braks merkt op dat de 
5 mld e.c.u. een schatting betreft. Hij zal zich 
in de besprekingen in ieder geval terughoudend 
opstellen en geen bedrag noemen, maar juist 
wijzen op het element van de budgettaire 
discipline. 

Staatssecretaris Van Eekelen meent dat 
het er juist om gaat om voor de toekomst 
overschotten in de landbouw tegen te gaan. Daarom 
moeten de beschikbare middelen dus juist wel 
worden vastgesteld. 

Minister Braks wijst erop dat het 
landbouwstructuurbeleid zowel voor ontwikkeling 
als voor sanering van de landbouw is bedoeld. 
Zijns inziens moet inderdaad nu de nadruk op de 
sanering vallen. 

Minister Ruding vreest dat teveel de 
nadruk op de ontwikkeling van de landbouw zal 
vallen. 

Staatssecretaris Van Eekelen brengt de 
uitgangspunten van de Nederlandse opstelling in 
herinnering, zoals die zijn bepaald bij de 
conclusies van de coördinatiecommissie van 
12 juni jl.. 

Minister Braks zegt toe dat hij in het 
EG-overleg de sanering van de landbouw als 
voorwaarde zal stellen. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt naar 
aanleiding van punt 2.1 (aanvullende begroting 
betreffende tekort 1984) op dat het geraamde 
tekort voor 1984 enigszins is teruggebracht. 
Nederland erkent dat er een tekort zal zijn, maar 
is van mening dat het verder kan worden 
verminderd. ín de coördinatiecommissie is daarom 
aangedrongen op een extra ombuiging van ten 
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minste 1 mld e.c.u., waaronder ook zou vallen de 
doorschuiving van 1984 naar 1985. Voor dat jaar 
is echter de Britse compensatieregeling van 
kracht, waardoor het Verenigd Koninkrijk dan 
minder zal bijdragen. Dat land heeft daarom 
waarschijnlijk belang bij doorschuiven. De vraag 
is nu of de Europese Commissie moet worden 
gebonden aan het vinden van meer ombuigingen, of 
dat akkoord kan worden gegaan met het 
doorschuiven van een gedeelte van het tekort. 

De minister-president is van mening dat 
een zo groot mogelijk deel van het tekort moet 
worden gedekt door ombuigingen. Voor zover dat 
niet mogelijk is, moet het tekort naar 1985 
worden doorgeschoven. Het argument dat het 
Verenigd Koninkrijk er dan beter af zou komen, 
moet daarbij niet worden gebruikt. Het 
Nederlandse aandeel in de kosten stijgt niet zo 
sterk dat dat doorslaggevend mag zijn. 

Minister Van den Broek wijst erop dat 
in 1985 de compensatieregeling voor het Verenigd 
Koninkrijk van kracht wordt en dat als ook nog 
een gedeelte van het tekort voor 1984 naar 1985 
wordt doorgeschoven, de begroting voor dat jaar 
praktisch onoplosbaar zal worden. Spreker pleit 
er daarom voor om voor 1984 zoveel mogelijk 
ombuigingen te realiseren en in beginsel de 
bereidheid te tonen om voor dat jaar het tekort 
wat dan nog overblijft door middel van extra 
bijdragen te dekken. 

Minister Braks merkt op dat de Europese 
Commissie door een efficiënter dagelijks beheer 
tot extra ombuigingen zou moeten kunnen komen. De 
discussie over het doorschuiven van het tekort 
voor 1984 wordt belast door de verwachting dat 
voor het volgend jaar geen conjuncturele 
meevallers zijn te verwachten. Daar staat 
tegenover dat door de superheffing en lagere 
garantiedrempels structureel wel enige positieve 
effecten zullen optreden in de sectoren melk en 
granen. Hij is daarom van mening dat wel enig 
risico met doorschuiven kan worden genomen. 

Minister Ruding denkt dat er 
uiteindelijk wel een beslissing zal komen om een 
gedeelte van het tekort voor 1984 door te 
schuiven naar 1985. Hij wijst er echter op dat 
een vermindering van het tekort nooit kan worden 
gevonden in doorschuiven. Naar aanleiding van de 
conclusies van de coördinatiecommissie wijst hij 
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erop dat het doorschuiven van een bedrag van 
1 mld e.c.u. niet mag worden beschouwd als een 
ombuiging. Hij dringt erop aan dat wordt voort
gegaan met echte bezuinigingen, waarvoor de 
Europese Rekenkamer een aantal mogelijkheden 
heeft aangegeven. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat de Europese Rekenkamer ook heeft gewezen op 
de mogelijkheid van doorschuiven van het tekort. 

Minister Braks merkt op dat de Europese 
Commissie een forse vermindering van de 
overschotten voor 1984 voorziet. Gezien de 
internationale marktsituatie zou het evenwel 
beter zijn deze overschotten nog enige tijd aan 
te houden en in 1985 te verminderen. Dat betekent 
doorschuiven naar 1985. 

De minister-president is van mening dat 
in eerste instantie moet worden gestreefd naar 
echte ombuigingen en wanneer daarmee succes wordt 
geboekt, de bereidheid te tonen om mee te werken 
aan dekking van het tekort, eventueel door middel 
van verschuivingen naar 1985. 

Minister Van den Broek wijst erop dat 
zonder doorschuiving van het tekort, er in 1985 
al een tekort van 2 mld e.c.u. a 3 mld e.c.u. zal 
zijn. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt naar 
aanleiding van punt 2.2 (voorontwerp begroting 
1985) op dat de begroting voor 1985 een tekort te 
zien geeft van ongeveer 3 mld e.c.u.. De 
Nederlandse opstelling is dat de Europese 
Commissie de begroting moet herzien en trachten 
binnen de 1%-BTW-grens te brengen. Hoewel dit 
misschien ertoe zal leiden dat nu een begroting 
wordt ingediend waarvoor later een aanvullende 
begroting nodig zal blijken, is het momenteel het 
belangrijkste dat er een sluitende begroting tot 
stand komt. 

Minister Van Aardenne wijst erop dat 
het gaat om het terugbrengen van de uitgaven 
zelf. Daarom zijn een maximumstijgingspercentage 
en de zg. Londense norm afgesproken. De afspraken 
moeten worden benadrukt. 

Minister De Koning vestigt de aandacht 
op het sociaal fonds, aangezien er plannen zouden 
zijn om het zg. armoedeprogramma van dat fonds 
sterk in omvang terug te brengen. Hoewel dit maar 
een klein programma betreft, is dit een onderwerp 
waar de kerken in het bijzonder in zijn 
geïnteresseerd. Hij pleit ervoor om dit programma 
buiten de bezuinigingen te houden. 
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Minister Van den Broek vraagt of voor 
1985 de Londense norm al van toepassing zal zijn. 

Staatssecretaris Van Eekelen maakt er 
melding van dat in de Ecofinvergadering ten 
aanzien van de begrotingsdiscipline nog geen 
nadere invulling aan de besluiten van de Europese 
top is gegeven. 

Minister Ruding merkt op dat dit tegen 
Nederlandse wens in is gebeurd. Het Verenigd 
Koninkrijk doet echter pogingen om de besluit
vorming op een zodanig tijdstip te laten plaats
vinden, dat die een zo gunstig mogelijke 
uitwerking voor het eigen land heeft. Ondanks 
deze vertraging moet wel worden doorgegaan langs 
de lijnen die door de Europese top zijn 
aangegeven, hoewel deze nog niet geheel zijn 
uitgewerkt. 

Minister Van den Broek voegt daaraan 
toe dat voor 1985 nog het voordeel bestaat dat 
moet worden uitgegaan van de 1%-BTW-grens. 

Staatssecretaris Van Eekelen vreest dat 
de Britse houding zal zijn dat de tekorten zich 
alleen in de landbouwsector hebben voorgedaan en 
derhalve volgens de zg. Londense norm alleen in 
de landbouwsfeer moeten worden opgelost en dat de 
1%-grens voor alle uitgaven inclusief de 
niet-verplichte zal gelden. Daardoor zal een deel 
van de kosten ten laste van andere uitgaven 
kunnen worden gebracht. 

De minister-president vraagt of het 
niet mogelijk zou zijn de afspraken van de EG-top 
te Fontainebleau aan de orde te stellen. 

Minister Van den Broek wijst erop dat 
het Verenigd Koninkrijk in Fontainebleau zelf 
juist heeft aangedrongen op een grotere 
begrotingsdiscipline. 

Minister Ruding maakt er melding van 
dat het Verenigd Koninkrijk dit onderwerp in de 
a.s. Begrotingsraad niet aan de orde heeft willen 
stellen. 

Minister Van den Broek hecht eraan dat 
de Londense norm niet opnieuw ter discussie wordt 
gesteld. 

De minister-president onderstreept dit 
en vraagt hiervoor de speciale aandacht van 
minister Braks en staatssecretaris Van Eekelen. 

Minister Winsemius maakt er melding van 
dat zijn Griekse collega hem heeft bericht over 
een EG-plan voor het Middellandse-Zeegebied, 
waarin onder andere een voorstel zou staan om in 
te grijpen in de ruimtelijke ordening van Athene. 
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Mocht dit onderwerp aan de orde komen, dan zou 
Nederland wellicht de prioriteit hiervan kunnen 
onderstrepen. Het Nederlandse bedrijfsleven zou 
bij de uitvoering van die plannen kunnen worden 
betrokken. Wel merkt spreker op dat in algemene 
zin terughoudendheid moet worden betracht met dit 
soort projecten. 

Minister Van Aardenne is er eveneens 
een voorstander van om de Londense norm te 
handhaven, zodat het beslag van de landbouw
uitgaven op de volledige EG-begroting niet groter 
wordt en de mogelijkheid voor andere terreinen 
zoals onderzoek en ontwikkeling niet worden 
beperkt. 

Staatssecretaris Van Eekelen vestigt 
vervolgens de aandacht op punt 3 (notitie inzake 
Nederlandse prioriteiten binnen het commissie
apparaat) . Hierin wordt aangegeven dat intern en 
op vertrouwelijke basis wordt nagegaan welke 
mogelijke kandidaten voor EG-functies in 
Nederland beschikbaar zijn. 

De minister-president stelt voor de 
conclusies van de coördinatiecommissie te 
aanvaarden met de volgende aantekeningen: 

1° Ten aanzien van punt 1.1 (landbouwstructuur-
beleid) zal als voorwaarde worden gesteld dat 
het structuurbeleid wordt benut om overschotten 
in de landbouwsector voor de toekomst tegen te 
gaan. 

2° Ten aanzien van punt 2.1 (aanvullende 
begroting betreffende tekort 1984).: het tekort 
1984 zal zoveel mogelijk moeten worden 
teruggebracht door ombuigingen. Het vervolgens 
eventueel overblijvend tekort kan worden 
gedekt door bijdrage van de lidstaten of door 
middel van doorschuiving naar 1985. Een 
eventuele beslissing tot doorschuiving naar 
1985 zal met instemming van Financiën moeten 
worden genomen. 

3° Ten aanzien van punt 2.2 (voorontwerp 
begroting 1985): Voorop zal worden gesteld dat 
de zg. Londense norm niet weer ter discussie 
mag worden gesteld. 

4° Ten aanzien van het zg. armoedeprogramma van 
het Sociaal Fonds zal worden gepoogd dit 
buiten de kortingen te houden. 

De raad stemt hiermee in. 


