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Nr. 296 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 4 oktober 2000

Hierbij zend ik u, mede namens de Staatssecretaris van Financiën, het
verslag van de vergadering van de Ecofin Raad d.d. 29 september 2000.

Dit verslag wordt toegezonden aan de Voorzitter van de Eerste Kamer
alsmede de Voorzitters van de Algemene Commissie voor Europese Zaken
en de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer.

De Minister van Financiën,
G. Zalm
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Verslag van de Eurogroep en de Ecofin Raad van 29 september
2000

Op 29 september vergaderde de Ecofin Raad in Brussel. Voorafgaand
kwam de Eurogroep bijeen.

Verslag Eurogroep d.d. 29 september 2000

Tour d’horizon

Tijdens de tour d’horizon is er gesproken over het Deense referendum, de
G-7 vergadering van Praag en de markt- en wisselkoerssituatie in het
eurogebied. Er bestond overeenstemming dat de gevolgen van het
Deense referendum klein zijn. Op de valutamarkten heeft de uitslag dan
ook tot weinig beweging geleid. Dit komt onder meer omdat de Deense
economie slechts een klein deel van het eurogebied uitmaakt (zo’n 2%).
Maar ook omdat de Deense autoriteiten en de ECB hun steun hebben
uitgesproken voor de koppeling van het Deense kroon aan de euro in het
wisselkoersmechanisme van het ERM II. Minister Zalm zei dat het voor de
Denen economisch voordelig was geweest de euro in te voeren, maar dat
in Denemarken over deelname aan het Europese integratieproject altijd al
meer twijfels bestonden dan in andere lidstaten.
Uit de vergadering van de G-7 werd onder andere teruggekoppeld over de
groeivooruitzichten voor de wereldeconomie. Het lijkt erop alsof de groei
in de verschillende landen meer gebalanceerd is en daardoor ook duur-
zamer wordt. Voor de Verenigde Staten geldt dat de nationale bespa-
ringen iets zouden moeten toenemen. In Japan zijn er tekenen van een
herstel zichtbaar. Het macro-economische beleid zou dit moeten blijven
ondersteunen, terwijl tegelijkertijd de structurele hervormingen in de
financiële sector doorgezet dienen te worden. Verder is het belangrijk dat
het eurogebied doorgaat met de structurele hervormingen gericht op het
verhogen van de productiviteit en de particuliere investeringen.
De recente interventie ten gunste van de euro werd positief beoordeeld.
Evenals in eerdere bijeenkomsten werd er gewezen op het groeiverschil
tussen de Verenigde Staten en Europa als verklaring voor het niveau van
de eurokoers. Er werd wederom opgemerkt dat dit verschil over een niet
al te lange tijd zou kunnen afnemen.

Statistieken eurogebied

Er is kort gesproken over de statistieken voor het eurogebied. Afge-
sproken is dat de Europese Commissie maandelijks economische kern-
cijfers over het eurogebied zal publiceren. Daarnaast streeft de Commissie
er naar voor het eind van het jaar conjunctuurindicatoren voor het euroge-
bied te ontwikkelen, die ook gepubliceerd zullen worden. Als derde punt is
gesproken over het opzetten van een netwerk van onderzoeksbureaus die
gezamenlijk statistieken voor het eurogebied kunnen ontwikkelen.

Praktische aspecten introductie euro

Er is afgesproken dat de Commissie maandelijks overzichten zal publi-
ceren over de voorbereidingen op de euroconversie.

Het onderwerp «budgettaire en economische situatie in Duitsland, Frank-
rijk, Italië en Ierland» is uitgesteld tot de volgende bijeenkomst.
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Verslag Ecofin Raad d.d. 29 september 2000

Referendum Denemarken

Na het openen van de vergadering gaf voorzitter Fabius het woord aan
Minister Jelved van Denemarken.

Minister Jelved gaf aan dat na het referendum de Deense regering bijeen
is gekomen en de staat heeft opgemaakt van de nu ontstane situatie. De
politieke partijen die aan de regering deelnemen en die een meerderheid
in het parlement vormen, blijven het beleid van de regering steunen. Er
zal dan ook geen wijziging van het beleid plaats vinden. Er zal in Dene-
marken geen wijziging van het beleid in het algemeen met betrekking tot
Europa optreden. Minister Jelved gaf aan dat het heel lastig is om uit te
leggen om welke redenen Denemarken nee heeft gezegd. De zwakte van
de euro kan hooguit een ondergeschikte rol hebben gespeeld. Zij zou alles
doen om een constructieve rol te blijven spelen.

De voorzitter bedankte Denemarken voor deze interventie.

Witwassen van geld

De voorzitter benadrukte dat het een belangrijk onderwerp is. Hij wilde
vandaag 2 punten behandelen: 1) de adviesfunctie van advocaten en 2) de
definitie van criminele activiteit.

Commissaris Bolkestein gaf aan dat de richtlijn uit 1991 een mijlpaal was
in de strijd tegen het witwassen. Er bestaat een sterke consensus om de
richtlijn uit te breiden. De EU moest voorop blijven lopen om haar geloof-
waardigheid in de internationale gemeenschap niet op het spel te zetten.
Daarom was het belangrijk om vandaag tot een Politiek Akkoord te
komen. De Commissie kon goed leven met de tekst zoals deze in docu-
ment 11662/00 staat, zowel ten aanzien van de adviesfunctie van advo-
caten als ten aanzien van de uitbreiding van de definitie.

De discussie concentreerde zich op de adviesfunctie van de advocaten. De
voorliggende tekst werd gesteund door een meerderheid van de lidstaten.
Een andere kleine lidstaat kon de compromistekst steunen, maar wenste
ook belastingadviseurs onder de reikwijdte van de richtlijn te brengen.
Voor een grote lidstaat kon de huidige formulering leiden tot constitutio-
nele problemen. Aanvaarding van de richtlijn zou betekenen dat een
besluit dat de Europese Unie met gekwalificeerde meerderheid neemt
ertoe zou leiden dat de betrokken lidstaat zijn grondwet zou moeten
wijzigen. De tekst sprak namelijk van «the provision of legal advice». Dit is
in de betrokken lidstaat een door de grondwet beschermd begrip en
moest dan ook niet in de richtlijn voorkomen. Op voorstel van minister
Zalm is deze tekst veranderd in «assisting». Deze formulering kon uitein-
delijk door iedereen worden aanvaard. Tenslotte werd ook overeenstem-
ming bereikt over de definitie van criminele activiteit.

De voorzitter concludeerde dat er een politiek akkoord over de richtlijn
bestaat.

Voorbereiding EcoFin/JBZ-Raad van 17 oktober 2000

Commissaris Bolkestein was het geheel eens met het voorzitterschaps-
document over de bestrijding van het witwassen van geld, dat werd
besproken ter voorbereiding op de gecombineerde zitting van de Raad
Ecofin/JBZ. Het was belangrijk dat de EU aangaf stevige maatregelen te
willen nemen tegen landen die niet coöperatief zijn. Er moest meer nadruk
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gelegd worden op de EU-richtlijn voorkoming witwassen. In het
voorzitterschapsdocument worden vier acties voorgesteld:
– de lidstaten verbinden zich de tegenmaatregelen die de Financiële

actiegroep witwassen van geld (FATF) vaststelt inzake niet coöpera-
tieve landen uit te voeren en waar nodig wettelijke voorzieningen te
treffen;

– het verbeteren van de transparantie van juridische entiteiten;
– verbetering van de internationale strafrechtelijke samenwerking;
– het betrekken van de douane in de strijd tegen het witwassen.
De Commissie is bezig met een juridische studie naar de mogelijkheden
hiervan.

De voorzitter concludeerde dat er het nodige werk gedaan zal worden om
dit document in acties om te zetten.

EMU-statistieken

Commissaris Solbes deelde mee dat de Commissie het actieplan inzake
een versnelling in de informatieverstrekking aan de Ecofin Raad en de
ECB ten aanzien van statistieken over met name de nationale rekeningen,
de openbare financiën, de arbeidsmarkt, korte termijn indicatoren, de
betalingsbalans en de buitenlandse handel kan onderschrijven. Het
samenstellen van goede statistieken zou het vertrouwen van de financiële
markten in de euro ten goede komen. Het was nu aan de lidstaten om de
benodigde maatregelen te treffen. Het was noodzakelijk een inspanning te
doen teneinde de statistieken te verbeteren.

Voorzitter Draghi van het Economisch en Financieel Comite (EFC) gaf aan
dat zijn comite het actieplan besproken heeft. Het komt in grote lijnen aan
de wensen van de Raad tegemoet. Hij wilde twee punten benadrukken.
Ten eerste de benodigde snelheid: het is noodzakelijk de maatregelen zo
spoedig mogelijk te implementeren. Ten tweede de alomvattendheid van
de aanbevelingen, die meer dan 80% van de statistieken behelzen. In de
huidige situatie ontbreken gegevens, is er een gebrek aan kwaliteit van de
gegevens en worden de gegevens niet tijdig aangeleverd. Hij stelde voor
dat het actieplan openbaar gemaakt wordt.

De ECB verwelkomde het actieplan. Het was voor de ECB met name van
belang in verband met de tweede pijler van de monetaire indicatoren. Hij
deed een beroep op de nationale autoriteiten om zich een inspanning te
getroosten. Dit is een verplichting die wij aan de Europese burgers
verschuldigd zijn, namelijk het verschaffen van zo goed mogelijke infor-
matie.

De voorzitter concludeerde dat het actieplan een goede basis vormt voor
de verdere activiteiten. De Raad onderschreef de aanbevelingen van het
EFC. De wijze van implementatie vloeit uit het plan zelf voort. Het is van
belang dat de lidstaten er voldoende middelen voor vrij maken. Hij
constateerde dat er geen bezwaar is tegen het openbaar maken van het
plan en geeft aan dat deze op internet ter beschikking gesteld zal worden.
De rest van de agenda zou tijdens de lunch worden besproken.

Olieprijzen

De lidstaten verschilden van mening of de compensaties voor de hoge
olieprijs die in een aantal lidstaten zijn afgesproken niet in strijd waren
met hetgeen daarover is gezegd tijdens de informele Ecofin van Versailles.
In Versailles zijn overigens geen formele afspraken gemaakt. De
Commissie zal een rapport presenteren dat gedetailleerd ingaat op de
beleidsmaatregelen die tot nu toe zijn genomen. Verder zal de Commissie
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in dit rapport het mogelijke gebruik van de strategische oliereserves
onderzoeken en suggesties geven voor het zuiniger omgaan met energie.

Minster Zalm bracht naar voren dat het op de markt brengen van een deel
van de voorraden bij olieproducenten op minder bezwaar zal stuiten als
toegezegd wordt de reserves weer aan te vullen bij lage prijzen. Aldus kan
een stabielere olieprijs worden bewerkstelligd. Het internationaal energie
agentschap (IEA) zal verder op het onderwerp ingaan. Hetzelfde geldt voor
de Europese Raad van Biarritz op 13 en 14 oktober en de bijeenkomst van
olieproducerende en -consumerende landen in Riyadh op 17 november
(onder voorzitterschap van Nederland en Japan) zal op dit voorstel
worden teruggekomen.

Financiële consequenties van de hervorming van de Commissie

Commissaris Kinnock gaf een presentatie over de financiële consequen-
ties van de hervorming van de Commissie. In de Nota van Wijzigingen nr.
1 bij het voorontwerp van begroting 2001 presenteert de Commissie de
gevolgen van de hervorming voor de personele bezetting bij de Commis-
sie. Commissaris Kinnock gaf aan dat hiermee de complete financiële
gevolgen van de hervorming in kaart zijn gebracht. Hij gaf aan dat hij rond
de jaarwisseling met voorstellen zal komen voor wijzigingen van het
pensioen- en salarisstelsel voor Commissieambtenaren.

EIB-lening Montenegro

De voorzitter concludeerde dat de Raad akkoord kon gaan met het
verstrekken van een Gemeenschapsgarantie die de EIB in staat stelt een
lening van € 15 miljoen te verstrekken aan Montenegro. De Commissie zal
dit voorstel op papier zetten ter accordering door de Raad.
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