
Ex.nr . 
MINISTERRAAD 
Nr.11074 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 12 oktober 1984 in de Trêveszaal 

van het Kabinet Minister-President, 
aangevangen 's morgens om 10 uur 

en 's middags voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Van Aardenne, Braks, 
Brinkman, Van den Broek (pt.3 t/m 5), 
De Koning, Korthals Altes, Rietkerk, 
Ruding, Schoo, Smit (beh.pt.3e, 3f, 6 
en 7) en Winsemius (Afwezig zijn de 
ministers Deetman en De Ruiter) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.7 en 10f), Van Eekelen 
(pt.3). De Graaf (pt.10). Van Houwelingen, 
Kappeyne van de Coppello (pt.5). Koning 
(pt.7) en Korte (pt.5) 

Secretaris : drs.J.Wijnhoud (plv.) 
Adjunct-secretarissen: mr.drs.R.K.Visser 

(pt.1 t/m 10d ged.) 
mevr.drs.G.A.Hofenk 
(pt.lOd ged. t/m 10i) 
mr.J.A.Stenfert Kroese 
(pt.lOj) 

Hoofddirecteur RVD : mr.M.J.D.van der Voet 

1» Notulen van de vergadering van 28 september 1984 
(nr.11061 en 11061b) 

Minister Ruding heeft in verband met de 
algemene politieke en financiële beschouwingen 
geen kans gezien de notulen te bekijken. Hij 
vraagt derhalve om aanhouding. 

Minister Br inkman merkt op nog met 
minister Deetman over deze notulen in gesprek te 
zijn. 

De raad houdt deze notulen aan tot de 
volgende vergadering. 
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Minister Schoo is het ermee eens dat de 
passage ruimer moet worden gesteld. Zij zal in 
overleg met Onderwijs en Wetenschappen de 
aanpassing van deze passage bezien. Voorts maakt 
zij er melding van dat ambtelijk overeenstemming 
is bereikt over enkele wijzigingen in de 
conclus ies. 

De raad aanvaardt vervolgens de nota 
met dien verstande dat de tekst (blz.75/76) nog 
in overleg tussen Onderwijs en Wetenschappen en 
Ontwikkelingssamenwerking zal worden aangepast 
(Nuffic en andere wetenschappelijke instellingen). 

3 d. EG-begroting 1985 (Brief van de minister van 
Buitenlandse Zaken dd. 10 oktober 1984, 
nr.272786 , met bijlagen) 

Minister Br inkman vraagt of de 
afspraken in Brussel een aanvullende begroting 
voor 1985 onvermijdelijk maken. Indien dit zo is, 
lijkt hem de conclusie dat er geen sprake is van 
een zg. open-einderegeling, zoals gesteld op 
blz.4, al te gemakkelijk. Dat moet dan immers 
weer via de verdeelsleutel worden omgeslagen. 
Bovendien wordt door deze zienswijze de druk om 
de overschrijdingen van de begroting zoveel 
mogelijk te beperken, verminderd. Hij pleit er 
daarom voor dat ofwel de ministerraad nog een 
besluit zal nemen over de onderhandelings
instructie, danwel over de concrete compensatie. 

Minister Ruding is het ermee eens dat 
niet kan worden ingestemd met zg. open-einde
regelingen. Hij is echter van oordeel dat daar in 
dit geval geen sprake van is. In de 
onderhandelingen wijst de Nederlandse delegatie 
voortdurend op het belang van de begrotings
discipline. Voorts merkt hij op dat wellicht ten 
aanzien van de EG-begroting misverstanden zijn 
gerezen, omdat men zich onvoldoende heeft 
gerealiseerd dat de toevoeging van f.150 min voor 
1984 eenmalig was. Het opgenomen bedrag van 
f.200 min structureel op de begroting voor 1985 
voor de EG-begroting komt dus niet op die 
f.150 min, maar daarvoor in de plaats. Mocht de 
overschrijding voor de EG-begroting meer dan 
f.200 min bedragen, dan betekent dit dat extra 
compensatie nodig zal zijn. 
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Minister De Koning kan instemmen met de 
voorziening voor 1985, indien die binnen de extra 
f.200 min blijft, maar tekent bezwaar aan tegen 
het aandeel van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
in de verdeelsleutel. 

Minister Winsemius heeft eveneens 
moeite met de verdeelsleutel. Hij is verder van 
oordeel dat de financiële middelen voor de 
Europese Gemeenschap nu teveel worden vrijgelaten. 
Daardoor valt alle druk om te komen tot een 
stringenter begrotingsbeleid weg. Bovendien heeft 
hij er bezwaar tegen dat de ̂ landbouwuitgaven nu 
gedeeltelijk zijn aangevuld met onderuitputting 
uit andere begrotingshoofdstukken. Daardoor 
kunnen de landbouwuitgaven nog extra groeien. De 
begroting voor 1985 wordt voor een gedeelte 
gedekt door bepaalde bijdragen voor latere jaren 
vervroegd te innen. Dit is echter geen oplossing, 
maar een verschuiving van de problemen naar 
toekomstige jaren. Dat kan uiteindelijk tot een 
veel ernstiger situatie leiden. Het tekort voor 
1984 zou kunnen worden gedekt door de daarvoor 
gereserveerde f.150 min. Het jaar 1984 is echter 
nog niet ten einde en er zijn nog tegenvallers 
mogelijk. Ook hij bestrijdt de opmerking dat niet 
sprake is van een zg. open-einderegeling. De 
uitgaven van de landbouw worden ook door exogene 
invloeden, zoals weersgesteldheid, de wereldmarkt 
en de dollarkoers bepaald. Bovendien zijn de 
uitgaven voor de landbouw niet aan een plafond 
gebonden. Het is onjuist om te stellen dat het 
bestaan van een algemene compensatieregeling 
betekent dat er geen financieel probleem is. 

Minister Rietkerk sluit zich hierbij 
aan. Voorts merkt hij op dat in ons land het 
beleid erop is gericht om op allerlei terreinen 
bezuinigingen door te voeren. Hij vraagt zich in 
dat verband af of de arbeidsvoorwaarden van de 
Europese ambtenaren ook opnieuw worden bezien. 

Minister De Koning waarschuwt tegen een 
te eenzijdig denken. Inderdaad bestaan er 
tegenvallers op de EG-begroting, maar anderzijds 
is het belang dat Nederland bij de EG heeft voor 
wat betreft de landbouwsector, erg groot. Dat 
laatste weegt zeker op tegen de tegenvallers bij 
de begroting. 
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Minister Br aks sluit zich daarbij aan. 
Hij wijst erop dat de financiering van de EG nog 
steeds gebeurt op basis van de 1% BTW-norm. In 
die zin is er ook geen sprake van een zg. open-
einderegeling. Dat neemt niet weg dat bij de EG 
een strakkere begrotingsdiscipline noodzakelijk 
is. De uitgaven voor de landbouw worden voor een 
deel bepaald door externe factoren, maar ook door 
het systeem van het landbouwbeleid dat bijv. 
garanties geeft voor onbeperkte hoeveelheden 
produkten. Daar wordt nu iets aan gedaan. Het 
gaat echter momenteel om financiële maatregelen 
te nemen om de periode tot dat de produktie-
beheersing effectief wordt, te overbruggen. 

Minister Van Aardenne merkt op dat de 
discussie over de EG-begroting wordt gekenmerkt 
door machteloosheid en tweeslachtigheid. Enerzijds 
wordt bezwaar aangetekend tegen extra aanslagen 
op departementale begrotingen op grond van de 
afgesproken verdeelsleutel, anderzijds moet het 
grote belang dat het EG-beleid voor de Nederlandse 
economie heeft, niet worden vergeten. Jarenlang 
heeft Nederland in aanzienlijke mate van de 
Europese Gemeenschap geprofiteerd. Nu moet ons 
land financieel meer gaan bijdragen aan de EG, 
maar het blijft daarvan nog steeds profiteren. 
Eigenlijk zou het beter zijn om de EG te zien als 
een extra bestuurslaag met een eigen belasting
gebied. 

De minister-president komt de term 
open-einderegeling ook enigszins merkwaardig 
voor. De kern van de notitie staat op blz.3 
onderaan, waar erop wordt gewezen dat een 
uiterste inspanning gericht moet blijven op een 
verbeterde begrotingsdiscipline. Daarop moet het 
Nederlands beleid, hoe beperkt in zijn 
mogelijkheden ook, gericht blijven. Hoewel er 
altijd tendensen tot stijging van de landbouw
uitgaven zijn, betekent dit niet dat die stijging 
onontkoombaar is. Er zijn maatregelen denkbaar 
waarmee deze uitgaven onder controle kunnen worden 
gebracht. Wellicht kan bij de totstandkoming van 
de nieuwe Europese Commissie tot een bevestiging 
van de afspraken over beheersing van de landbouw
uitgaven worden gekomen. 

Minister Braks is het eens met de 
opmerking van de minister-president, maar wijst 
erop dat veel besluitvorming wordt doorkruist 
door nationale en regionale belangen. 
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De minister-president erkent dat, maar 
dringt erop aan dat niet als een 
onvermijdelijkheid te zien. Ook in de staalsector 
is destijds een reorganisatie mogelijk gebleken. 

Minister De Koning wijst erop dat de 
landbouwuitgaven worden bepaald door het produkt 
van volume en prijs. Hij is er voorstander van 
dat de prijs wordt aangepast. De tendens is even
wel steeds om het volume aan te passen, iets wat 
zeer negatief kan uitwerken voor de Nederlandse 
landbouw. 

Minister Br aks merkt op dat met de 
garantiedrempels nu een combinatie is bereikt. 
Bij overschrijding van een bepaald volume geldt 
een lagere prijs. Er zijn echter ook nog andere 
sectoren waarvoor regelingen moeten worden 
getroffen. Voorts maakt hij er melding van dat in 
Friesland een studie is gemaakt, waaruit zou 
blijken dat alleen al voor die provincie door de 
genomen maatregelen voor de melksector 
1500 arbeidsplaatsen verloren zullen gaan. Hoewel 
de berekeningen niet juist zijn, is wel duidelijk 
dat de uitstraling van de maatregelen groot is. 

Minister Winsemius wijst erop dat naast 
een beleid van beheersing van de landbouw, een 
stringent begrotingsbeheer het enige andere 
middel is om de tekorten op de EG-begroting te 
beperken. Dit laatste moet dan ook niet worden 
losgelaten. 

Minister Ruding merkt op dat hij het in 
een aantal opzichten eens is met minister 
Winsemius. De problemen worden aangepakt en er 
zijn maatregelen op het gebied van de landbouw 
genomen. Bovendien wordt in het stuk gewezen op 
de noodzaak om te blijven onderhandelen voor het 
bereiken van verdere maatregelen voor de landbouw. 
Aangezien het onderhandelingen betreft, is het 
echter nog niet met zekerheid te zeggen dat deze 
volledig zullen slagen. Daarom bestaat het risico 
van een overschrijding in 1985. Spreker deelt de 
zorgen daarover. Ten slotte merkt hij op dat niet 
alleen op het gebied van de landbouw, maar ook op 
andere sectoren een stringenter beleid moet 
worden toegepast. 

De minister-president merkt op dat 
twee punten moeten worden onderscheiden. Ten 
eerste de beheersing van de begroting per 
begrotingshoofdstuk. Hieraan wordt gewerkt. Voor 
zover er begrotingen zijn waarbij niet een 
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volledige uitputting van de begrotingsposten 
plaatsvindt, kan soms echter een verminderde 
beqrotingsdiscipline het gevolg zijn. Ten tweede 
de dekking van de tekorten. Daarbij kan de vraag 
worden gesteld of er meer moet worden gesaldeerd 
of dat de lidstaten extra bijdragen moeten 
leveren. 

Minister Winsemius merkt op dat 
salderen van tekorten het gevolg heeft dat de 
druk om beheersingsmaatregelen te nemen, wegvalt. 
Bovendien zullen uiteindelijk de tekorten toch 
moeten worden betaald. 

De minister-president wijst erop dat 
soms wordt besloten tot doorschuiving, omdat 
telkens weer een beroep doen op de lidstaten voor 
de ministers van financiën geen aangename 
aangelegenheid is. Van dit doorschuiven op zich 
gaat echter wel een positieve invloed uit op de 
begrotingsdiscipline. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat voor 1984 sprake is van een uitzonderlijke 
situatie. Er is namelijk een intergouvernementele 
afspraak om 1 mld e.c.u. meer voor dat jaar 
beschikbaar te stellen. De tekorten zijn nu 
zodanig teruggebracht, dat zij binnen die raming 
vallen. Over de jaarlijkse onderuitputting van 
800 min e.c.u. merkt hij op dat het onjuist zou 
zijn deze niet mee te nemen, omdat anders het 
bedrag dat moet worden gecompenseerd, veel groter 
wordt. De begroting voor 1985 is momenteel echter 
het belangrijkst. De begrotingsdiscussie is bijna 
afgerond en besloten is dat de landbouwuitgaven 
niet mogen stijgen. Het is daarom van het 
grootste belang om een maximale druk op de 
besprekingen voor de landbouwprijsvaststelling te 
leggen. 

Minister Br aks merkt op dat de indruk 
moet worden weggenomen dat er voor de begroting 
van 1985 sprake is van een zg. open-einde
regeling. Aan de begrotingsopstelling ligt een 
aantal beginselen ten grondslag en structurele 
wijzigingen in het beleid zijn voorzien. Een 
verdere begrotingsdiscipline is noodzakelijk. 
Daarbij doet zich het probleem voor dat in 
sommige landen de ministers van financiën meer 
ruimte hebben dan de Nederlandse minister van 
Financiën. Zo is in Italië bijv. 2% van de 
BTW-opbrengst in de meerjarenramingen voor de EG 
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opgenomen. Daardoor bestaat er daar ruimte voor 
aanvullende maatregelen. Voorts heeft de 
Nederlandse opstelling, waarbij sterk de 
begrotingsdiscipline wordt bepleit, soms het 
effect dat oplossingen worden gezocht op gebieden 
waar in het bijzonder een Nederlands belang in 
het geding is. Dit dreigt bijv. te gebeuren bij 
de zetmeelregeling. Niettemin moet worden 
voortgegaan met een bepleiten van een betere' 
begrotingsdiscipline. Dit geldt echter niet 
alleen voor de landbouwsector , maar ook voor 
andere sectoren. 

De min ister-president merkt op dat het 
een algemeen Nederlands belang is dat de 
landbouwprijzen zo laag mogelijk worden 
vastgesteld. Het argument dat bij prijsverlaging 
de produktie stijgt, kan niet worden vastgehouden. 

Staatssecretaris Van Eekelen is het 
daarmee eens, maar wijst erop dat in andere 
landen dan wordt gezegd dat Nederland met lagere 
prijzen beter af is, omdat het efficiënter 
produceert. 

De minister-president blijft erbij dat 
het erom gaat structureel het prijsniveau omlaag 
te brengen. 

Minister Van den Broek stemt daarmee 
in. In het afgelopen jaar zijn de onderhandelingen 
over de landbouwprijzen redelijk verlopen. Het 
probleem is evenwel dat de economie en het 
inflatiepercentage van de lidstaten onderling 
aanzienlijk verschillen. Dat bemoeilijkt het 
bereiken van overeenstemming sterk. 

Minister Braks wijt dat aan het 
misverstand dat er lidstaten zijn die vinden dat 
overal in de EG een even hoog inkomen in de 
landbouw moet worden bereikt, ongeacht de 
verschillen in de financieel-economische situatie 
tussen lidstaten. Hij acht het risico dat er een 
te hoge prijs voor de landbouwprodukten zal 
worden vastgesteld, aanzienlijk. Dat wordt nog 
extra in de hand gewerkt door volumebeperkende 
maatregelen, waardoor het inkomen van de boeren 
toch al achteruit gaat. 

De minister-president is het eens met 
minister Van den Broek dat de prijs-
onderhandelingen over het afgelopen jaar redelijk 
zijn verlopen. Maar toen is tijdig de lijn 
uitgezet. Het is van belang om die lijn voor 1985 
wederom te volgen. 
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Minister Braks maakt er melding van dat 
in de bondsrepubliek Duitsland de staats
secretaris voor landbouw Röhr plotseling is 
ontslagen, wat erop zou kunnen wijzen dat in dat 
land de meer protectionistische houding van 
Zuid-Duitsland gaat overheersen. Dat zou een 
zorglijke situatie zijn. In het algemeen zou het 
goed zijn om op het onderhavige onderwerp terug 
te komen wanneer de formatie van de nieuwe 
Europese Commissie gereed is. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt naar 
aanleiding van de vraag van minister Rietkerk op 
dat de post arbeidsvoorwaarden voor Europese 
ambtenaren slechts een zeer gering deel van de 
EG-begroting uitmaakt. De Nederlandse opstelling 
ten aanzien van de ambtenarensalarissen in 
Brussel is het meest terughoudend van alle 
lidstaten. 

De minister-president stelt voor dat de 
raad bevestigt dat in EG-verband Nederland sterk 
zal blijven streven naar een verbeterde 
begrotingsdiscipline en voorts naar een beleid 
van zo laag mogelijke landbouwprijzen. De raad 
stemt hiermee in. 

3 e. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 9 oktober 1 9 8 4 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 9 oktober 1 9 8 4 , nr. 2 7 2 6 3 4 , met bijlage) 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst op 
een verschil van mening over hoofdstuk 1 . 2 
(verlenging vijfde richtlijn scheepsbouw). 
Financiën is van oordeel dat het nu een goed 
ogenblik is om tot afschaffing van deze richtlijn 
te komen. Dit is echter waarschijnlijk onhaalbaar 
en het is daarom beter de richtlijn aan te 
scherpen en het degressief karakter te vergroten. 
Dit is ook de opvatting van de bondsrepubliek 
Duitsland. 

Minister De Koning wijst erop dat de 
scheepsbouw voor een groot aantal landen een 
vitale industrietak is. indien de Europese 
richtlijn voor de steunverlening weg zal vallen, 
zal er een nationaal steunbeleid worden gevoerd 
wat veel slechter is voor Nederland. 


