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1 a« Notulen van de vergadering van 30 augustus 1984 
(nr.11037 en 11037d) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 

b* Notulen van de vergadering van 31 augustus 1984 
(nr.11043 en 11043c) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage II. 
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Minister Van den Broek vraagt zich af 
of deze beleidslijn in de toekomst ook in de 
ontwikkelingssamenwerking met andere landen zal 
moeten worden doorgetrokken. 

De minister-pres ident concludeert dat 
er in de contacten met Suriname zal worden 
uitgegaan van de door hem genoemde beleidslijn. 

De raad stemt ermee in het vraagstuk 
van hervatting van de hulp primair te benaderen 
vanuit de invalshoek van herstel van de 
democratische structuur in Suriname. 

3 e. EG-begroting 1985 (Zie notulen 
m.r. 28 september 1984, punt 3d) 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat de afspraken die deze week in EG-kader zijn 
gemaakt over de EG-begrotingen 1984 en 1985 van 
invloed kunnen zijn op de algemene politieke en 
financiële beschouwingen van volgende week. 
Tijdens de vergadering van de vaste commissie 
voor buitenlandse zaken van de Tweede Kamer op 
donderdag 4 oktober jl. heeft het Tweede-Kamerlid 
Meijer gevraagd om een notitie over de inhoud van 
deze afspraken en de invloed daarvan op de 
nationale begroting voor 1985. Spreker zal ervoor 
zorg dragen dat deze notitie voor dinsdag 
9 oktober a.s. gereed zal zijn. Hij antwoordt op 
een vraag van de minister-president dat de 
notitie zowel in zal moeten gaan op wat er aan 
financiële lasten is te verwachten, als wat er 
aan financiële bijdragen zal kunnen worden 
afgedwongen. 

Minister Van den Broek wijst erop dat 
de heer Meijer de op de nationale begroting voor 
1985 gemaakte ramingen voor extra EG-uitgaven 
mogelijk als irreëel zal beschouwen en derhalve 
zal verzoeken terzake met het oog op grotere 
tegenvallers grotere bedragen te reserveren. 
Spreker waarschuwt tegen het voeren van een 
discussie over deze kwestie met het parlement. 
Het doen van extra nationale reserveringen zal de 
onderhandelingen in EG-kader over begrotings
discipline immers nadelig beïnvloeden. 

Minister Deetman wijst erop dat er in 
de raad al veelvuldig is gesproken over de 
EG-begroting en de gevolgen daarvan op de 
nationale begroting. Hij wenst dat de raad 
volledig wordt geïnformeerd over de inhoud van de 
deze week in Luxemburg terzake gemaakte afspraken 
en de financiële gevolgen daarvan. 
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Minister Ruding merkt op dat deze 
problematiek ten eerste vanuit de interne 
invalshoek, te weten de taxatie van de inhoud van 
de afspraken, moet worden bezien en ten tweede 
vanuit de externe invalshoek, te weten welke 
informatie naar buiten kan worden gebracht zonder 
schade te doen aan het onderhandelingsproces in 
Brussel. Hij stelt voor dat staatssecretaris 
Van Eekelen diens notitie in overleg met zijn 
departement zal doen opstellen. Voor het 
begrotingsjaar 1984 is er overigens geen 
financieel probleem. Voor dat jaar is f.150 min 
voor extra EG-uitgaven op de begroting 
gereserveerd. Het uiteindelijk resultaat van de 
EG-begrotingsonderhandelingen is geweest dat 
Nederland voor 1984 f.125 min extra aan de 
EG-begroting zal moeten bijdragen. Dat is echter 
slechts uitstel van executie: in 1985 zal de klap 
dubbel hard aankomen. Er is voor 1985 voor extra 
EG-uitgaven slechts f.200 min uitgetrokken. Na 
Luxemburg valt te voorzien dat daarbovenop ook 
nog f.190 min voor de compensatie voor het 
Verenigd Koninkrijk komt. Dit impliceert voor de 
nationale begroting een tekort van f.190 min. 
Spreker herinnert eraan tijdens de nationale 
begrotingsonderhandelingen in juli jl. ervoor te 
hebben gepleit voor de post EG-tegenvallers 
f.300 min in te boeken. De raad heeft echter het 
voorstel van Buitenlandse Zaken gevolgd en 
slechts f.200 min gereserveerd. De extra 
tegenvaller zal nu bij de voorjaarsnota moeten 
worden verwerkt, tenzij de ministers van Landbouw 
en Visserij en Buitenlandse Zaken erin slagen 
alsnog extra ombuigingen op de EG-begroting te 
bewerkstelligen. 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt mee 
dat er voor 1985 in totaal voor de compensatie 
voor het Verenigd Koninkrijk 1 mld e.c.u. en voor 
de tegenvallende landbouwuitgaven 1,3 mld e.c.u. 
moet worden uitgetrokken. Als de voorstellen van 
de Commissie worden gehonoreerd en als er door de 
Landbouwraad in april/mei 1985 geen bijstellingen 
zullen worden voorgesteld, zal er in totaal 
2,3 mld e.c.u. extra op tafel moeten komen. Het 
Nederlandse aandeel daarin is 5% en zal dus 
ongeveer f.285 min gaan bedragen. 

Minister Ruding wijst erop dat het 
Nederlandse aandeel voor de compensatie voor het 
Verenigd Koninkrijk veel hoger ligt. 
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De min ister-pres ident constateert dat 
er kennelijk nog verschillende cijfers 
circuleren. Hij wil juist daarom duidelijkheid in 
de toegezegde notitie. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat hier slechts sprake is van ramingen. In de 
onderhandelingen in EG-verband moet in ieder 
geval worden geprobeerd de lasten zoveel als 
mogelijk is, te drukken. 

Minister Van den Broek stelt voor de 
notitie voor de Tweede Kamer ook naar de leden 
van de raad te zenden. Bij de algemene politieke 
en financiële beschouwingen moet geen ruimte 
worden gelaten voor het maken van extra 
reserveringen op de nationale begroting. 

Minister Deetman wordt moedeloos van 
dit soort discussies. ín de zomer heeft de raad 
afgesproken wat zij in 1985 voor EG-uitgaven wil 
uittrekken. Nu blijkt er echter al te krap te 
zijn geraamd. Daarnaast wordt er verwacht dat de 
raad het tekort automatisch zal compenseren. 
Spreker deelt mee dat hij daaraan op deze wijze 
niet kan meewerken. Hi*j vraagt zich dan ook af 
hoe het onderhandelingsproces in EG-verband 
verloopt als zelfs hier in de raad verschillende 
bedragen voor de tegenvaller worden genoemd. Hij 
wil dan ook dat er in de notitie aandacht wordt 
besteed aan hoe de onderhandelingen in EG-verband 
zijn verlopen. 

Minister Braks vindt dat er bij de 
algemene politieke en financiële beschouwingen 
voorzichtig moet worden geopereerd. Frankrijk wil 
bijv. in 1985 een positieve bijstelling van de 
landbouwprijzen. Spreker is daar op tegen. Er 
zijn ook kansen op meevallers als het prijsniveau 
kan worden beheerst. De produktiebeheersing heeft 
al tot positieve effecten in de zuivel- en de 
graansector geleid. Voor graan zijn bijv. geen 
exportrestituties meer nodig. Hij zal zich 
inzetten voor verdere resultaten. Men mag echter 
niet alles aan de landbouwsector toerekenen. Bij 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid is er immers 
sprake van een ingebouwde systematiek. Overigens 
kan de compensatie aan Groot-Brittannië ook niet 
aan deze sector worden toegerekend; dat was 
onderdeel van de politieke besluitvorming. 
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De minister-president onderstreept dat 
de raad moet worden ingelicht over de wijze 
waarop de onderhandelingen in Luxemburg zijn 
verlopen en over de inhoud van de gemaakte 
afspraken. Tevens moeten er aanbevelingen worden 
gedaan over oplossingen en ook de opstelling naar 
de Tweede Kamer toe. Die nota dient zijns inziens 
op 12 oktober a.s. te worden behandeld. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat de uitkomst van het EG-begrotingsoverleg in 
overeenstemming is met het terzake genomen 
ministerraadsbesluit. 

De min ister-pres ident vindt dat ook dat 
in de notitie moet worden behandeld. Hij is 
gevoelig voor de opstelling van minister Deetman 
ten aanzien van de verschillende cijfers van 
minister Ruding en staatssecretaris Van Eekelen. 

Minister Deetman stemt in met de 
voorgestelde procedure. Hij acht het echter 
gegeven de besluitvorming rond de begroting 1985 
niet juist reeds nu te zeggen dat er destijds 
verkeerd is geraamd en dat nu de andere leden van 
de raad daarvoor maar zullen moeten bloeden. 

De minister-president antwoordt op een 
vraag van minister Van den Broek dat tijdens de 
algemene politieke en financiële beschouwingen de 
inbreng van de Tweede Kamer op dit punt zal 
worden afgewacht. 

Minister Ruding kan instemmen met deze 
gang van zaken. Hij neemt aan bij de 
beantwoording van vragen op dit punt te worden 
betrokken. Er kunnen nog geen definitieve cijfers 
worden gegeven, omdat de onderhandelingen in 
EG-kader nog gaande zijn. Het wordt echter 
moeilijker wanneer de Tweede Kamer om een taxatie 
van de omvang van de bedragen zal vragen. 

De minister-president vindt niet dat 
het kabinet zich uit moet spreken over 
schattingen hoe groot de schade wel zou kunnen 
worden. Er zal gewezen moeten worden op het 
gevoerde en te voeren beleid. 

De raad stemt er vervolgens op voorstel 
van de minister-president mee in dat de ministers 
Ruding en Braks en staatssecretaris Van Eekelen 
gezamenlijk een notitie zullen opstellen over de 
inhoud en de financiële gevolgen van de afspraken 
die deze week door de EG-ministers ten aanzien 
van de EG-begroting 1985 zijn gemaakt. Deze 
notitie zal 12 oktober a.s. in de raad aan de 
orde worden gesteld. 


