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3 c # conclusies van de coördinatiecommissie dd. 
• 28 augustus 1984 (Brief van de staats-

secretaris van Buitenlandse Zaken dd. 
28 augustus 1984, nr.230563, met bijlagen) 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt naar 
aanleiding van de conclusies van de coördinatie
commissie op dat de toetredingsonderhandelingen 
met Spanje en Portugal in een laatste fase zijn 
en dat het streven is om nog dit jaar de 
onderhandelingen af te ronden. Spreker vraagt aan 
minister De Koning of deze de conclusies van de 
coördinatiecommissie op het punt van het woon
landbeginsel bij de regeling voor de kinder
bijslag onderschrijft. Kiezen voor het woonland
beginsel kan namelijk van invloed zijn op de 
relatie met o.a. de Magreb-landen. Indien dit 
woonlandbeginsel echter maar voor een bepaalde 
tijd zal worden toegepast en daarna toch tot het 
werklandbeginsel zal worden besloten, zullen die 
gevolgen nog verdergaand zijn. In hoofdstuk 1.2 
wordt een principieel belangrijk punt aan de orde 
gesteld. Portugal heeft verzocht om, na 
toetreding, kwantitatieve invoerbeperkingen te 
mogen handhaven voor aardappelen. Buitenlandse 
Zaken steunt het verzet van Landbouw en Visserij 
hiertegen, vooral met het oog op de mogelijke 
precedentwerking. 

Minister De Koning merkt op dat het 
kabinet nog steeds het woonlandbeginsel 
voorstaat. Vanuit het parlement is erop 
aangedrongen dit beginsel pas in te voeren als de 
EG als geheel het woonlandbeginsel onderschrijft. 
Daarom moet ons land zich blijven inspannen voor 
invoering van dit beginsel in de EG. 

Staatssecretaris Van Eekelen licht toe 
dat het mogelijk is dat voor Spanje het woonland
beginsel wordt ingevoerd voor een bepaalde 
termijn. Na afloop van die periode zal het acquis 
van toepassing zijn. Aangezien Griekenland en 
Italië zich verzetten tegen het woonlandbeginsel, 
zal het acquis dan waarschijnlijk nog steeds het 
werklandbeginsel zijn. Op die wijze zal Spanje 
dus een aantal jaren in een negatieve positie 
verkeren. 
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Minister Van Aardenne waarschuwt voor 
het gevaar dat in de onderhandelingen door de 
tijdsdruk op allerlei voor Nederland belangrijke 
punten wordt toegegeven. Hij constateert dat dit 
in een aantal gevallen wel is gebeurd. Op het 
gebied van de staal worden de onderhandelingen 
door Spanje bewust vertraagd. Dat kan betekenen 
dati wanneer Spanje toetreedt tot de Gemeenschap, 
de reorganisatie van de staalindustie binnen de 
Gemeenschap is voltooid, terwijl de Spaanse 
staalindustrie nog niet aan die normen voldoet. 
De markt zal daardoor negatief worden beïnvloed. 
Spanje is een harde onderhandelingspartner en 
daartegenover moet eenzelfde houding worden 
aangenomen. Het politieke belang van toetreding 
mag niet zodanig uitwerken dat wij ons onder druk 
laten zetten. Over de oliën en vetten merkt hij 
op dat de toetreding van Spanje een overschot van 
de olijfolieproduktie in de EG betekent, maar dat 
voor de overige oliën en vetten nog steeds 
importen nodig blijven. Over de kinderbijslag 
vraagt hij zich af waarom in Frankrijk wel het 
woonlandbeginsel wordt toegepast. Hij is er 
voorstander van dat ten aanzien van Spanje in 
ieder geval voor een bepaalde tijd, het woonland
beginsel van toepassing wordt verklaard. Het is 
niet uitgesloten dat na die periode de bestaande 
opvattingen in de EG te dien aanzien zijn 
gewijzigd. 

Minister Braks vreest eveneens dat bij 
de onderhandelingen met Spanje en Portugal onder 
de tijdsdruk de zaken minder kritisch worden 
bezien en kan worden besloten tot punten die 
Nederland principieel niet wil. Zo is er nu bijv. 
het Portugese verzoek voor kwantitatieve invoer
beperkingen op aardappelen aan de orde. Nederland 
heeft zich in het verleden steeds met succes 
verzet tegen kwantitatieve beperkingen. Ook bij 
de onderhandelingen over de eerdere uitbreidingen 
van de Gemeenschap zijn voorstellen terzake 
steeds met succes bestreden. Indien nu wel wordt 
ingestemd met de toepassing van kwantitatieve 
beperkingen, zal dit zeker een precedentwerking 
hebben. Spanje zal dan waarschijnlijk voor een 
aantal andere sectoren dat het als gevoelig heeft 
aangemeld, eenzelfde procedure vragen. Spreker 
wijst er voorts op dat tijdens de overgangs
periode vrijwaringsclausules kunnen worden 
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ingeroepen, zodat kwantitatieve invoerbeperkingen 
ook niet nodig zijn. Inmiddels heeft Denemarken 
steun aan het Nederlandse standpunt toegezegd en 
zijn hierover met de Bondsrepubliek Duitsland 
contacten gelegd. Met betrekking tot de landbouw 
merkt spreker het volgende op. Van de wijn-
produktie in de EG moet waarschijnlijk een derde 
worden gedestilleerd. In Frankrijk wordt daarom 
nu zelfs gedacht aan een kwantitatieve produktie-
beperking voor wijn. Door de toetreding van 
Spanje tot de EG zal een overschot op het gebied 
van de olijfolieproduktie ontstaan. Daarom is er 
van Nederlandse zijde steeds voor gepleit dat er 
als voorafgaande afspraak bij de 
onderhandelingen, een garantiedrempel voor olijf
olie moet komen. In verband met de betrokkenheid 
van Griekenland en Italië ondervindt Nederland 
daarbij niet veel steun. Spreker pleit er echter 
voor vast te houden aan het prealabel karakter 
van de garantiedrempel. 

Minister Ruding is het ermee eens dat 
niet op grond van de tijdsdruk in 
onderhandelingen moet worden toegegeven. 
Bovendien houdt dat het gevaar in dat de 
financiële problemen alleen maar groter worden. 
Op het gebied van de landbouwprodukten kent de EG 
een vrije markt. Het is daarom principieel 
onjuist om tot kwantitatieve beperkingen tussen 
de lidstaten te besluiten. Contingentering van 
produktie kan soms als noodmaatregel worden 
toegepast. Een meer normale situatie zou zijn om 
het marktmechanisme bij de landbouwprodukten van 
toepassing te laten zijn. De te hoge prijs
stelling van landbouwprodukten is ten principale 
niet in overeenstemming met het uitgangspunt van 
een vrije markt. Die te hoge prijsstelling 
betekent dat te zijner tijd de financiële last te 
hoog wordt en de gevolgen daarvan bij de raad 
terecht komen. Over hoofdstuk 1.2 onder c 
(betalingsbalansproblemen), merkt hij op dat dit 
een nieuw probleem kan betekenen. Portugal heeft 
aangegeven dat het mogelijk is om 
betalingsbalans- steun zal vragen. Deze 
mogelijkheid kan echter niet betekenen dat nu 
gemakkelijker toezeggingen worden gedaan, omdat 
de gevolgen daarvan later met 
betalingsbalanssteun kunnen worden opgevangen. 
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Minister Peetman dringt erop aan dat de 
financiële kant van de conclusies van de 
coördinatiecommissie zorgvuldiger worden 
nagegaan. Over hoofdstuk 2.2 (ontwerp-begroting 
1985), constateert hij dat de begroting voor 1985 
nog niet is vastgesteld. Hij merkt op dat hij 
niet eenzelfde wijze van compensatie voorstaat, 
zoals die bij de afgelopen bespreking van de 
binnenlandse begroting is overeengekomen. 

Minister Winsemius sluit zich hierbij 
aan en merkt op dat indien in hoofdstuk 2.2 wordt 
gesteld dat de begroting voor 1985 waarschijnlijk 
onvoldoende zal zijn voor de Gemeenschapsuitgaven 
in dat jaar, van een onjuist uitgangspunt wordt 
uitgegaan en het resultaat voorspelbaar is. 

Staatssecretaris De Graaf merkt ten 
aanzien van de regeling voor de kinderbijslag op 
dat een overgangsperiode van 7 jaar op zich goed 
is, maar niet voldoende om de discussie over het 
woonlandbeginsel open te houden. Dit is wel van 
belang, ook met het oog op het systeem dat voor 
landen als Turkije en Marokko moet gelden. 
Inmiddels is in een aantal lidstaten de discussie 
over woonlandbeginsel op gang gekomen. Voorts is 
in het nieuwe verdrag met Israël dit beginsel 
opgenomen. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat de discussie over het woon- of werkland-
beginsel open zal blijven. Hij verwacht echter 
niet dat het acquis zal wijzigen, aangezien 
daarvoor unanimiteit is vereist en Italië en 
Griekenland tegen het woonlandbeginsel zijn. In 
Frankrijk geldt het woonlandbeginsel wel, omdat 
dat land bij de totstandkoming van het. acquis 
anders dan Nederland dat heeft bedongen. In ieder 
geval kan staatssecretaris De Graaf aan het 
parlement meedelen dat de kinderbijslagregeling 
onderwerp van bespreking vormt. Over de 
financiering van de EG merkt hij op dat bij de 
begrotingsbesprekingen is vastgesteld 
dat rekening moet worden gehouden met 
overschrijdingen op de EG-begroting en daarvoor 
is ook een bedrag gereserveerd. De conclusies van 
de coördinatiecommissie geven aan dat er een 
maximale druk zal worden uitgeoefend om binnen de 
1%-BTW-grens te blijven. Daarom zijn twee 
voorwaarden gesteld voordat over eventuele 
bijpassing van de begroting kan worden gesproken. 
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nl. een maximale begrotingsdiscipline en voor het 
landbouwbeleid de toepassing van de zg. Londense 
norm. De onderhandelingen met Spanje en Portugal 
bevinden zich nu in een eindfase waarbij het 
totale toetredingspakket ter tafel komt en een 
afweging moet plaatsvinden van de individuele 
elementen daaruit. Daarover moet nu niet al te 
lang meer worden onderhandeld. Het Nederlands 
streven bij de onderhandelingen is om nooit 
oeheel alleen te komen staan. Over het algemeen 
in echter worden gezegd dat Nederland niet meer 

concessies doet, dan andere landen. Spreker zegt 
in ieder geval toe geen wijziging in het 
Nederlands standpunt te zullen aanbrengen, zonder 
overleg met de betrokken bewindspersonen. Hij 
geeft echter aan dat bij de onderhandelingen wel 
op enkele punten zal moeten worden toegegeven. 
Wellicht kan het onderwerp van de 
onderhandelingen in de volgende REZ nog nader aan 
de orde komen. Dat er in beginsel bereidheid 
bestaat tot een garantiedrempel van olijfolie, 
kan het evenwicht in de noord/zuid-verhouding 
binnen de EG ten goede komen. Over mogelijke 
betalingsbalanssteun aan Portugal merkt hij op 
dat het beter is om uit te gaan van een algemene 
steun, dan een produktsgewijze benadering, die 
het alternatief zou zijn, wanneer de mogelijkheid 
van betalingsbalanssteun niet zou worden erkend. 

Minister Van den Broek merkt' over de 
ontwerp-begroting 1985 op dat al eerder aan de 
orde is geweest dat het onmogelijk is om binnen 
de 1%-BTW-grens te blijven. Vandaar dat ook extra 
gelden voor de overschrijdingen van de 
EG-begroting zijn opgenomen op de rijksbegroting. 
Er is niemand die verwacht dat er een sluitende 
begroting binnen de 1%-BTW-grens mogelijk is. Wel 
bestaat er verschil van mening over de 
financiering van het tekort. Dit betreft de 
mogelijke vervroegde inwerkingtreding van het 
besluit tot de verhoging van de eigen middelen. 
Nederland wijst die mogelijkheid af, omdat de 
formele verruiming pas met ingang van 1 januari 
1986 zal ingaan. Tot slot merkt hij op dat bij de 
verwijzing naar de conclusies van de coördinatie
commissie van 17 juli 1984, ook kan worden 
verwezen naar de besluiten van de ministerraad 
van 19 juli jl., waar dit punt nogr is 
aangescherpt. 
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Minister Deetman herhaalt dat hij niet 
bereid is mee te werken aan een wijze van 
compensatie van de EG-tekorten, zoals die voor de 
binnenlandse begroting 1985 zijn afgesproken. Hij 
acht het niet verdedigbaar om nog langer op het 
onderwijs te bezuinigen vanwege de EG-tekorten. 
De conclusies van de coördinatie- commissie 
moeten zijns inziens harder en scherper worden 
geformuleerd. 

Minister Winsemius sluit zich hierbij 
aan en bepleit een hardere opstelling van 
Nederland binnen de EG. 

Minister Korthals Altes merkt op dat 
indien sommige ministers de medewerking aan de 
compensatie voor de EG-tekorten opzeggen, dat 
niet kan betekenen dat anderen dat extra deel 
zullen aanvullen. Daarom moet of de sleutel 
worden herzien, of duidelijk worden gemaakt dat 
gedane uitspraken een voornemen zijn die niet 
onmiddellijk effect zullen hebben. In algemene 
zin moet Nederland wellicht minder beducht zijn 
voor een eventueel isolement. Nederland is altijd 
zo coöperatief geweest binnen de EG dat men er 
bij voorbaat vanuit gaat dat ons land zich 
uiteindelijk toch bij de meerderheid zal voegen. 

Minister Ruding deelt de mening van 
staatssecretaris Van Eekelen dat een geïsoleerde 
positie voor Nederland niet wenselijk is. Dit 
ondermijnt echter wel de geloofwaardigheid van 
het Nederlandse standpunt. In de Ecofinraad heeft 
hij echter ervaren dat het vasthouden aan een 
bepaald standpunt toch wel succes kan hebben. De 
angst om geïsoleerd te raken, moet daarom niet te 
groot worden. Bovendien betekent een geïsoleerde 
positie nog niet dat er sprake is van een formeel 
vetorecht. Over het tekort op de EG-begroting 
voor 1985 merkt hij op dat de raming van 
Financiën van f.300 min zijns inziens 
realistischer is, dan de f.200 min die bij de 
rijksbegroting is opgenomen. 

Minister Van Aardenne herhaalt zijn 
standpunt dat niet onder tijdsdruk toezeggingen 
moeten worden gedaan. Eventueel moet dan maar 
worden geaccepteerd dat de onderhandelingen 
langer zullen duren. Ten aanzien van de staal-
problematiek moet niet lichtvaardig worden 
besloten. Nederland zou op dat punt ook een 
hardere opstelling kunnen aannemen. Over het 
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vetorecht merkt hij op dat zelfs indien Nederland 
niet van plan is om het vetorecht te gebruiken, 
het openlijk verklaren dat ons land geen veto zal 
uitspreken, onze positie ondermijnt. Het is de 
vraag of dit standpunt wel moet worden 
gehandhaafd. Overigens merkt spreker op dat hij 
geen voorstander van een veto is. Tot slot brengt 
hij in herinnering dat in de REZ nog een 
bespreking over het Europa van de twee snelheden 
in verband met de uitbreiding zal worden gevoerd. 

Minister Braks heeft ook de ervaring 
aat door andere lidstaten en door de Europese 
Commissie ervan uit wordt gegaan dat Nederland 
geen gebruik zal maken van het vetorecht. Toch 
zou spreker voor de landbouwsector wel eens 
willen aangeven dat er ook voor ons land grenzen 
aan de aanvaardbaarheid van voorstellen zijn. 
Spreker is het eens met minister Ruding dat op 
het gebied van de landbouw nu voor de zuidelijke 
produkten ingrijpende maatregelen moeten worden 
genomen, aangezien voor de noordelijke produkten 
al belangrijke regelingen zijn getroffen. Daarbij 
is een harde opstelling in de EG niet alleen 
gerechtvaardigd, maar ook noodzakelijk. 

De minister-president merkt op dat hij 
geen oordeel wil geven over de vraag of ons land 
een hardere opstelling in de EG moet aannemen. De 
EG-uitgaven kunnen op twee manieren binnen het 
aanvaardbare worden gehouden. Ten eerste door een 
kritische benadering van nieuwe projecten en ten 
tweede door een voortdurende heroverweging van 
oude projecten. Binnen de EG gebeurt deze 
heroverweging echter niet erg systematisch. Over 
de discussie in de raad over de EG-tekorten merkt 
hij op dat het hem is opgevallen dat enerzijds in 
het algemeen berust wordt in exogene tegenvallers 
binnen de eigen begrotingen vanwege de 
onvermijdelijkheid daarvan, maar dat anderzijds 
bij tegenvallers op het gebied van de EG vaak 
veel verontwaardiging ontstaat. Nu kan zich een 
situatie voordoen dat de EG-regelingen zo duur 
worden dat het irrationeel zou zijn om door te 
gaan met de EG. Dat zou zich echter pas voordoen 
als de voordelen van de markt niet meer opwegen 
tegen de nadelen. Spreker is van mening dat dat 
niet het geval is. Ook de uitbreiding met Spanje 
en Portugal is een goede zaak. Wel bestaat er een 
gevaar in de tendens om allerlei nieuwe 
programma's te beginnen, terwijl er nationaal 
geen beleid wordt afgestoten. 
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Minister Van den Broek heeft begrip 
voor de geuite zorg over de EG. Hij wijst echter 
op het grote voordeel van de EG voor ons land. 
Door middel van de vrijhandel profiteert 
Nederland evenwel op aanzienlijke wijze van de EG 
en ook financieel is ons land nog steeds 
netto-ontvanger. Die inkomsten komen echter niet 
alleen ten goede aan de rijksbegroting, maar ook 
aan bijvoorbeeld de inkomens van de boeren. Het 
•CLo-economisch belang van de EG moet daarom 

steeds in het oog worden gehouden. Dit alles laat 
onverlet dat er een grotere begrotingsdiscipline 
in de EG nodig is. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat op het gebied van de begroting Nederland 
samen met het Verenigd Koninkrijk en de bonds
republiek Duitsland de meest harde opstelling 
hebben. Spreker heeft grote aarzeling over een 
eventueel gebruik van het vetorecht. De nota over 
het Europa van de twee snelheden is in 
voorbereiding. De kwestie van de staal-
problematiek zal in de onderhandelingen in 
september moeten worden opgelost. 

Minister Smit is het ermee eens dat de 
EG voor ons land voordelig is. Dit betekent 
echter niet dat dit een dogma moet worden en dat 
niet meer naar het directe belang wordt gekeken. 
Voor wat betreft de uitbreiding van de EG vraagt 
zij zich af of deze nog wel voordeel oplevert. De 
voortgang in de EG wordt minder en in de 
transportraad blijkt vaak dat het de ministers 
van nieuw toegetreden landen zijn die oppositie 
voeren en daardoor de voortgang van de 
besluitvorming vertragen. 

De minister-president erkent dat het 
een probleem is dat op de punten waar in principe 
een acquis zou moeten zijn, zoals op het gebied 
van de transport, nog steeds niet voldoende is 
bereikt. Het is de vraag of de Nederlandse 
opstelling daarbij wel de goede is. Wellicht moet 
een strategie zoals het Verenigd Koninkrijk die 
volgt door verschillende onderwerpen te koppelen, 
worden overwogen. Over de financiële discipline 
in de EG merkt hij op dat hij de indruk heeft dat 
de positie van de ministers van financiën in 
andere landen zwakker is dan in Nederland en het 
algemeen politiek belang vaak voorop wordt 
gesteld. Daarbij komt dat het beslissings
instrumentarium onvoldoende is wat wellicht het 
gevoel van machteloosheid bij sommige ministers 
verklaart. 
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Minister Peetman heeft op zich begrip 
voor het macro-economisch belang. Zijn bezwaar is 
echter dat dit een te abstrakt begrip is. Het zou 
nodig zijn om eens nader te bezien of de EG wel 
zo voordelig is voor Nederland. Voorts zit hij 
met een ander probleem. Bij de compensatie van 
EG-tekorten wordt gesteld dat de raad in het 
verleden niet goed genoeg op de EG-beluitvorming 
heeft gelet. Wanneer de raad dit wel doet, wordt 
dit met een beroep op het algemeen belang van de 
hand gewezen. 

Minister Van Aardenne onderstreept 
nogmaals dat Nederland groot voordeel bij de EG 
heeft. Dit geldt echter ook voor andere 
lidstaten. Die weten echter door harder 
onderhandelen soms nog meer voordeel te behalen. 
Daarom is het ook niet goed dat Nederland bij 
voorbaat al verklaart geen gebruik van het 
vetorecht te maken. Bij de uitbreiding is 
inderdaad de wet van de afnemende meeropbrengst 
van toepassing. Ook zijn gelet op de voorgestelde 
overgangstermijn de voordelen van de uitbreiding 
matig. 

Minister Korthals Altes erkent dat de 
EG vele voordelen oplevert. Hij noemt het echter 
paradoxaal dat in verband met de EG forse 
bezuinigingen nodig zijn, waardoor onder andere 
minder lastenverlichting voor het bedrijfsleven 
mogelijk is. Van die lastenverlichting gaat 
echter wel een groot deel naar de agrarische 
sector. Bij de verdeelsleutel voor de 
EG-compensatie zou meer moeten worden gekeken 
waar het nut van de EG ligt. Open grenzen hebben 
voor Jusititie bijvoorbeeld het negatieve effect 
van een vergrote criminaliteit. 

Minister Ruding geeft in overweging in 
de REZ eens een bespreking te wijden aan de vraag 
of de structuur die - ook bestuurlijk - met 
betrekking tot de EG besluitvorming bestaat nog 
wel voldoet. Zo zou bijvoorbeeld kunnen worden 
overwogen of er een staatssecretaris van 
Financiën voor de EG-begroting moet komen. Tevens 
kan worden gekeken naar de begrotingsraad die 
verantwoordelijk is voor de EG-begroting, terwijl 
de Ecofinraad daar slechts op ad-hocbasis bij 
wordt betrokken. 
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Minister Winsemius stelt voor aan de 
notitie over het Europa van de twee snelheden toe 
te voegen een notitie over de macro-economische 
voordelen van de EG. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat hierover in de REZ al een discussie heeft 
plaatsgevonden. Overigens voorziet hij bij de 
begroting voor 1986 problemen wanneer over de 
verdeling van de 0,4% verhoging van BTW-afdracht 
moet worden besloten. 

De minister-president vraagt zich af of 
het wel mogelijk is een volledig beeld te krijgen 
van de macro-economische voordelen van de EG. 
Hetgeen door minister Deetman aan de orde is 
gesteld, heeft geen betrekking op de 
macro-economische voordelen van de EG, maar 
betreft de sleutel voor de EG-compensatie. Dit 
moet nader worden besproken. Ook de 
onderhandelingsproblematiek en de interne 
procedures kunnen worden besproken, maar het 
lijkt spreker niet nodig dat daarover nu een nota 
wordt opgesteld. Van de vele andere exogene 
tegenvallers maakt de EG-tegenvaller maar een 
klein deel uit. Er moet voor worden gewaakt dat 
deze kwestie uit zijn verhoudingen wordt 
getrokken. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat in de notitie over het Europa van de twee 
snelheden ook aandacht kan worden geschonken aan 
het besluit- vormingsmechanisme en het gebruik 
van het veto- recht in de EG. Deze notitie zal 
worden voorbereid in de coördinatiecommissie voor 
behandeling in de REZ. Voorts zegt hij toe bij de 
begrotingsbesprekingen de uiterste 
terughoudendheid te betrachten. 

De minister-president stelt voor dit 
punt te aanvaarden met de aantekening dat 
1° in de notitie over het Europa van de twee 

snelheden die wordt opgesteld door 
Buitenlandse Zaken ook aandacht zal worden 
besteed aan het besluitvormingsmechanisme in 
de EG waaronder het standpunt dat Nederland 
met betrekking tot het hanteren van het 
veto-recht inneemt. De behandeling van de 
notitie zal ten behoeve van de REZ worden 
voorbereid door de coördinatiecommissie; 

2° bij de EG-begrotingsbesprekingen de uiterste 
terughoudendheid zal worden betracht. 


