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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 19 november 1982 in de RVD-zaal, aangevangen 

's morgens om 10 uur en 's middags 
voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers (pt.1 t/m 4 en 
pt.7 t/m 10) en de ministers Van Aardenne 
(voorzitter bij pt.5 en 6) , Braks, Brinkman, 
Van den Broek (pt.7 t/m 10), Deetman, 
De Koning, Korthals Altes, Rietkerk, 
De Ruiter, Ruding, Schoo, Smit en Winsemius 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Bolkestein (pt.3). Van Eekelen (pt.3). 
Koning (pt.6) en De Graaf (pt.4 t/m 6) 

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

(pt.1 t/m 6, 9 ged. 
en 10a) 
mevr.mr.E.Stolk 
(pt.7, 8, 9 ged., 
10b en 10c) 

Hoofddirecteur RVD : H.de Ru (plv.) 

1» Notulen van de vergadering van 5 november 1982 
(nr.10215) 

Minister Rietkerk wenst naar aanleiding 
van agendapunt 5 van de notulen enkele 
schriftelijke opmerkingen die hij de vorige week 
in de raad heeft doen uitdelen en die betrekking 
hebben op een nadere uitwerking van de 
departementale herindeling, alsnog in de 
besluitenlijst van de raad vast te leggen. 
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Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 17 november 1982 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 18 november 1982, nr.312412, met bijlagen) 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt mee 
dat in de conclusie inzake de ondertekening van 
het VN-verdrag zeerecht (1.10) "een besluit tot 
ondertekening" zal worden vervangen door: een 
besluit over ondertekening. Van de zijde van 
Financiën is een voorbehoud aangetekend tegen 
deze conclusie van de coördinatiecomissie• 
Spreker verzoekt de raad zich uit te spreken over 
deze kwestie die aanstaande maandag tijdens de 
algemene raad aan de orde zal komen. De Europese 
Commissie kan tot ondertekening van het 
VN-zeerechtverdrag overgaan, zodra zes lidstaten 
een besluit tot ondertekening hebben genomen. 

Minister Van Aardenne deelt mee dat 
hem, tijdens besprekingen in Kopenhagen die de 
afgelopen week hebben plaatsgevonden, is gebleken 
dat het Verenigd Koninkrijk waarschijnlijk niet 
tot ondertekening zal besluiten. Ook in 
West-Duitsland is enige aarzeling te bespeuren. 
Hij geeft er de voorkeur aan dat de raad thans 
geen definitieve uitspraak tot ondertekening zal 
doen, omdat tijdens de vergadering van de 
ministerraad van het Koninkrijk op 26 november 
1982 nog een discussie zal plaatsvinden over het 
VN-zeerechtverdrag. 

De minister-president meent dat de 
Nederlandse delegatie in de komende algemene raad 
kan volstaan met de opstelling dat de Nederlandse 
regering ondertekening ernstig overweegt, maar 
daarover in de ministerraad van het Koninkrijk 
aanstaande vrijdag eerst nog van gedachten wil 
wisselen. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat met de wijziging in de betreffende conclusie 
van de coördinatiecommissie tot uitdrukking wordt 
gebracht dat de Nederlandse regering voor 
1 december 1982 een besluit over ondertekening 
zal nemen. 

Minister Van Aardenne betwijfelt of 
Nederland dient te bepleiten dat door de lid
staten voor 1 december a.s. een besluit over de 
ondertekening zal worden genomen. Hij sluit niet 
uit dat het met het oog op een mogelijk gunstiger 
heronderhandelingsresultaat is gewenst een 
dergelijk besluit nog enkele weken uit te stellen. 
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De minister-president meent dat er in 
EG-verband op kan worden aangedrongen dat de lid
staten zo spoedig mogelijk een standpunt bepalen, 
teneinde de Europese Commissie de nodige 
duidelijkheid te verschaffen. De Nederlandse 
delegatie kan zich daarbij laten leiden door de 
gedachten dat de Nederlandse regering 
ondertekening ernstig overweegt. 

Staatssecretaris Bolkestein vraagt of 
een dergelijke opstelling tevens toelaat dat het 
overleg met West-Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk wordt geopend. De minister-president 
antwoordt bevestigend. Hij dringt aan op 
interdepartementaal overleg ter voorbereiding van 
de besprekingen in de ministerraad van het 
Koninkrijk op 26 november a.s.. 

Minister Ruding wijst erop dat het 
standpunt dat door de Nederlandse delegatie zal 
worden uitgedragen tijdens de Algemene Raad niet 
vooruit mag lopen op het tijdens de volgende 
vergadering te nemen besluit over de budgettaire 
afwikkeling. 

Minister Rietkerk merkt naar aanleiding 
van de conclusie inzake de uniforme verkiezings
procedure (1.11) op dat het Verenigd Koninkrijk 
bereid zou zijn in te stemmen met het beginsel 
van evenredige vertegenwoordiging op het niveau 
van de kieskringen. Hij meent dat in het kader 
van het bereiken van een compromis niet stringent 
moet worden vastgehouden aan het beginsel van 
evenredige vertegenwoordiging op nationaal niveau 
nu het Verenigd Koninkrijk bereid is tot een 
versoepeling van zijn standpunt. Staatssecretaris 
Van Eekelen is het eens met minister Rietkerk, 
maar meent dat dan wel voorzien moet worden in de 
mogelijkheid lijstverbindingen aan te gaan, 
teneinde de kleinere partijen ten gevolge van de 
werking van de kiesdrempel niet bij voorbaat 
kansloos te doen zijn. Minister Rietkerk is het 
met deze toevoeging eens. 

Staatssecretaris Van Eekelen stelt de 
conclusie met betrekking tot de te houden 
begrotingsraad (2.1) aan de orde. Het Europese 
Parlement heeft veel amendementen en wijzigings
voorstellen vastgesteld op de ontwerp-EG-
begroting voor 1983, waardoor het maximum 
stijgingspercentage (MSP) royaal wordt 
overschreden. Zoals de EG-begroting voor 1983 er 
na behandeling in het Europese Parlement uitziet, 
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is zij voor Nederland onaanvaardbaar. Hij zegt 
toe tijdens de besprekingen in de begrotingsraad 
de uiterste zuinigheid in acht te zullen nemen, 
maar acht daarbij enige onderhandelingsruimte 
noodzakelijk, omdat de begrotingsposten met 
gekwalificeerde meerderheid van stemmen worden 
vastgesteld. Aan het MSP zal worden vastgehouden, 
maar het is niet uitgesloten dat enigszins aan 
het Europese Parlement tegemoet zal worden 
gekomen voor wat betreft de grondslag waarop dit 
MSP is berekend, daarbij verwijzend naar de 
uitgebreide discussies die vorig jaar zijn 
gevoerd over de definitie van de verplichte en de 
onverplichte uitgaven. Hij verzoekt de raad ermee 
in te stemmen dat de Nederlandse delegatie bij de 
begrotingsbesprekingen het aldus op verruimde 
grondslag berekende MSP in acht zal nemen. 

Minister Ruding wijst erop dat het 
standpunt van Financiën ten aanzien van de 
overschrijding van het MSP met 30 min Ecu niet 
juist in de conclusies van de coördinatie
commissie is opgenomen. Hij vreest dat indien 
wordt toegestaan dat het MSP wordt overschreden, 
de EG-uitgaven steeds meer onbeheersbaar zullen 
worden. Bovendien ondervindt de EG-begroting toch 
al een sterke opwaartse druk, met name onder 
invloed van de jaarlijkse vaststelling van de 
landbouwprijzen. De stijging van de daaraan 
verbonden uitgaven moet ergens worden opgevangen, 
zodat de benadering van staatssecretaris 
Van Eekelen ernstige bezwaren oproept. Hij merkt 
op dat er verdragsrechtelijk geen grondslag 
bestaat om de extra verhoogde onverplichte 
uitgaven in 1982 ten gevolge van een éénmalige 
meevaller op de landbouwuitgaven door te laten 
werken op de begroting voor 1983. 

Minister Van Aardenne zet uiteen dat de 
ervaring heeft geleerd dat een van meet af aan 
stringent vasthouden aan het MSP uiteindelijk tot 
een veel grotere stijging van de EG-uitgaven kan 
leiden dan een wat soepeler houding vanaf het 
begin van de besprekingen in de begrotingsraad. 
Hij is het inhoudelijk met minister Ruding eens, 
maar steunt uit tactische overwegingen de 
benadering van staatssecretaris Van Eekelen. 

Minister Ruding is bereid de 
Nederlandse delegatie in nauw overleg met 
Financiën enige onderhandelingsmarge toe te staan. 
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De minister-president stelt voor de 
conclusies van de coördinatiecommissie te 
aanvaarden met de volgende aantekeningen: 

1° In de conclusie 1.10 inzake ondertekening 
VN-verdrag zeerecht wordt "een besluit tot 
ondertekening" vervangen door: een besluit 
over ondertekening. De Nederlandse delegatie 
zal tot uitdrukking brengen dat de Nederlandse 
regering ondertekening ernstig overweegt, maar 
daarover pas op 26 november a.s. een besluit 
zal nemen. Dit standpunt laat het dan tevens 
te nemen besluit over de budgettaire 
afwikkeling onverlet. Ter voorbereiding van de 
behandeling op 26 november a.s. zal zoveel 
mogelijk interdepartementaal overleg worden 
gepleegd. 

2° In het kader van het bereiken van een 
compromis over een uniforme verkiezings
procedure (conclusie 1.11) zal de Nederlandse 
delegatie niet stringent vasthouden aan een 
systeem van evenredige vertegenwoordiging op 
nationaal niveau, mits bij toepassing van 
evenredige vertegenwoordiging op districts
niveau wordt voorkomen dat de kleine partijen 
bij de Europese verkiezingen bij voorbaat 
kansloos moeten worden geacht. 

3° De Nederlandse delegatie zal zich tijdens de 
EG-begrotingsraad (conclusie 2.1) uiterst 
stringent opstellen met het oog op de 
binnenlandse begrotingsproblematiek, teneinde 
een zo zuinig mogelijk resultaat te bereiken. 
In nauw overleg met Financiën kan daarbij 
enige onderhandelingsruimte worden toegestaan. 

De raad stemt hiermee in. 

b> Instructie voor de Nederlandse (Koninkrijks)-
delegatie naar de 4de Bijzondere Algemene 
Conferentie van de UNESCO (Brief van de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen 
dd. 17 november 1982, nr.213446, met bijlagen) 

Minister Van Aardenne pleit er ter zake 
van de goedkeuring van de geloofsbrieven van 
Kambodja voor dat de delegatie zich van stemming 
zal onthouden, omdat een delegatie die formeel 
onder leiding zal staan c.q. zal optreden namens 
prins Sihanouk, inhoudelijk gebonden zal zijn aan 
de opvattingen van Pol Pot. 


