
Zeer Geheim 

Ex.nr 

MINIST ER RA AD 

Isr.9 773 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 4 september 1981 in de Trêveszaal 

van het Kabinet Minister-President, 
aangevangen in aansluiting aan de 
ministerraad van het Koninkrijk 

Aanwezig: vice-minister-president Wiegel en de 
ministers Van Aardenne, Albeda, Braks, 
Gardeniers, De Geus, Ginjaar, Van der Klaauw, 
De Koning, Pais, De Ruiter, Van der Stee, 
Van Trier en Tuijnman (Afwezig is minister
president Van Agt) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Beyen, Brokx, De Graaf, Kraaijeveld en 
Van der Mei 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: drs.A.J.M.van Poppel 

1. Notulen van de vergadering van 21 augustus 1981 
(nr.9746 en 9746b) 

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

2. Hamerstukken 

a. naturalisatie van Adham Adham en 20 anderen; 
van Agusnadi en 2 5 anderen; van Imanuël 
Q.Aipassa en 24 anderen en van Kenan Bendele 
en 27 anderen (Brieven van de staatssecretaris 
van Justitie dd. 24 augustus 1981, resp. 
nrs.810/083, 810/079, 810/082 en 810/077, 
met wetsontwerpen) 

Zonder discussie aanvaard. 
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2 g. Wijziging van het hinderbesluit inzake 
aanpassing aan wijzigingen in de hinderwet 
(Brief van de minister van Volksgezondheid 
en Milieuhygiëne dd. 25 augustus 1981, 
nr.33362, met ontwerp-besluit) 

2 h. Nadere vaststelling van de vergoeding voor 
reiskosten voor de leden van de Eerste Kamer 
der Staten-Generaaï (Brief van de minister 
van Binnenlandse Zaken dd. 17 augustus 1981, 
nr.B81/U1852, met ontwerp-besluit) 

De punten 2g en 2h worden zonder 
discussie aanvaard. 

3. Buitenlands beleid 

a. Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring 
van de overeenkomst met Pakistan inzake het 
vermijden van dubbele belasting en tot het 
voorkomen van het ontgaan van belasting met 
betrekking tot belastingen naar het inkomen 
(Brief van de staatssecretaris van Financiën 
dd. 25 augustus 1981, nr.081-1852, met 
bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 

3 b. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 1 september 1981 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 1 september 1981, nr.233810, met 
bijlagen) 

Staatssecretaris Van der Mei brengt?in 
f op ̂ 2 o * l u^v, herinnering dat in de REZ-nota van 6 maart 1981 
^'• ^ » V w DtKo^.vvcj werd gewezen op de betekenis van de hulp aan de 
td;«. ^ o ^ v niet-geassocieerde ontwikkelingslanden. Het ware 
<^ic oofc ^voc onwenselijk geweest dat de Europese Commissie in 

oc*3- *to^& haar document met betrekking tot de herstructurering 
. ̂ - u w ^ v a n £ e EG-begroting tevens nader was ingegaan op 

•« de gevolgen hiervan voor de betrekkingen van de EG 
met de ontwikkelingslanden. 
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Minister Tuijnman merkt naar aanleiding 
van het op blz.7 gestelde met betrekking tot het 
communautaire transportbeleid op dat in het verleden 
vaak een verband is gelegd tussen het Britse 
lusten- en lastenvraagstuk en de vormgeving van 
een communautair beleid op het gebied van de 
transportinfrastructuur. Hij wijst erop dat de 
verbetering van de internationale vervoers
infrastructuur met name voor het Nederlandse 
wegtransport zeer belangrijk is. Daarbij is evenwel 
een communautaire benadering van grote betekenis. 
Het leggen van een verband tussen het Engelse 
bijdragevraagstuk en het Europese vervoersbeleid 
is dan ook ongewenst. 

Minister Van Aardenne merkt op dat een 
snelle verlaging van de uitgaven uit hoofde van 
het gemeenschappelijk landbouwbeleid ertoe kan 
leiden dat Nederland twee maal in de compensatie 
aan het Verenigd Koninkrijk bijdraagt, namelijk 
enerzijds via het Nederlands aandeel in het forfait 
dat aan het Verenigd Koninkrijk zal worden gegeven 
en anderzijds omdat Nederland minder zal ontvangen 
uit hoofde van het gemeenschappelijk landbouwbeleid. 
De rekening zal nog hoger uitvallen, als Nederland 
geen bijdrage meer uit het Europees regionaal 
fonds zal ontvangen. 

Minister Braks merkt op dat het op 
blz.11 in de tweede alinea genoemde aandeel van de 
landbouwuitgaven in de totale EG-begroting ter 
grootte van 60% in samenhang moet worden gezien 
met wat dienaangaande in de REZ-nota van 6 maart jl. 
wordt opgemerkt en niet mag worden beschouwd als 
een absoluut plafond. De landbouwuitgaven vertonen 
onder invloed van de actuele wereldmarktprijzen 
een gunstige ontwikkeling, maar de prognoses voor 
1982, zoals op blz.13 aangegeven, zijn mogelijk te 
optimistisch en gebaseerd op korte-termijn-
vooruitzichten. Spreker vreest dat hieraan onjuiste 
conclusies zullen worden verbonden, die tot gevolg 
kunnen hebben dat Nederland dubbel betaalt aan de 
financiële compensatie die aan het Verenigd 
Koninkrijk zal worden gegeven. Ten slotte meent 
ij dat de recente maatregelen van de Britse 

overheid met betrekking tot de invoer van pluimvee 
en eieren er niet toe zullen bijdragen dat er meer 
begrip ontstaat voor een tegemoetkomende houding 
van Nederland inzake het Britse lusten- en lasten
vraagstuk. 


