
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD Ex.nr 

v r 1 O 2 9 Q 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 21 januari 1983 in de RVD-zaal, 

aangevangen 's morgens om 10 uur en 
fs middags voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Brinkman, 
Van den Broek, Deetman, De Koning, 
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, De Ruiter, 
Smit en Winsemius (Afwezig is minister Schoo) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.8, 12 t/m 17g) , 
Bolkestein (pt.3), Brokx (pt.8, 12 t/m 17g), 
De Graaf (pt.8, 13 ged., 14 t/m 17g) , 
Van Eekelen (pt.3) en Koning 
(pt.4, 8, 12 t/m 17g) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: mevr.mr.E.Stolk 

(pt.1 t/m 8 ged., 
9 t/m 11) 
drs.G.H.H.Maas 
(pt. 8 ged., 
12 t/m 17 g) 

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

1. Notulen van de vergadering van 7 januari 1983 
(nr.10282 en 10282b) 

Aangehouden tot de volgende vergadering 

2. Hamerstukken 
a. Naturalisatie van Silvio C.G.Alberetti en 

26 anderen; van Thiam B.Ang en 26 anderen; 
van Kam H.Au Yeung en 30 anderen en van 
Paul R.Backer en 27 anderen (Brieven van de 
staatssecretaris van Justitie dd. 3 en 
5 januari 1983, nrs.820/092 t/m 820/094 en 
820/104, met wetsontwerpen) 

Zonder discussie aanvaard 
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2 h. Aanpassing toelage voorzitter Eerste Kamer en 
bedragen inzake schadeloosstelling en toelagen 
leden Tweede Kamer met ingang van 1 januari 
1981, 1 juli 1981 en 1 januari 1982 (Brief van 
de minister van Binnenlandse Zaken 
dd. 31 december 1982, nr.B82/U3293, met 
ontwerp-beslu it) 

> ï• Wijziging van de grens van de gemeente Naarden, 
tevens grens van de provincie Noord-Holland, 
met het openbaar lichaam Zuidelijke IJsselmeer-
polders (Brief van de minister van 
Binnenlandse Zaken dd. 7 januari 1983, 
nr.B83/U26, met wetsontwerp) 

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

3. Buitenlands beleid 

a. Ondertekening van de overeenkomst met België 
inzake de faciliteiten geboden aan het civiel 
vervoer ten behoeve van de verdediging (Brief 
van de minister van Buitenlandse Zaken 
dd. 30 december 1982, nr.2027, met bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 

I b. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 17 januari 1983 (Brieven van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 19 januari 1983, nrs.14168 en 17269, met 
bijlagen) 

Minister Ruding meent naar aanleiding 
van de aanvulling op punt 1.2 van de conclusies 
dat voor Nederland budgettaire problemen zullen 
ontstaan bij toegeeflijkheid ten aanzien van de 
gedachte de compensatiebedragen voor het Verenigd 
Koninkrijk, alsmede de lastenverlichting ten 



Zeer Geheim - 4 - MR 21 januari 1983 
(Pt.3b) 

behoeve van de bondsrepubliek Duitsland als 
niet-verplichte uitgaven in de begroting te 
verwerken. Ten gevolge van structurele 
doorwerking zal Nederland in de toekomst f.20 min 
meer moeten afdragen aan de EG. Aan de 
compensatieregeling voor het Verenigd Koninkrijk 
moet wel worden meegewerkt en met het Europees 
parlement moet worden overlegd over de wijze 
waarop deze problematiek structureel kan worden 
geregeld. Spreker meent echter dat niet te snel 
concessies moeten worden gedaan en dat moet 

en vastgehouden aan de afspraak, die is 
gemaakt op 30 juni 1982 tussen de voorzitters van 
de Europese commissie, parlement en raad. Spreker 
ziet geen reden om van deze afspraak af te wijken 
en de compensatiebedragen als onverplichte 
uitgaven aan te merken. 

Staatssecretaris Van Eekelen is het 
eens met minister Ruding, maar wijst erop dat het 
Europese parlement in een moeilijke situatie 
verkeert. Het standpunt van het parlement is 
gedeeltelijk juist. ín het verleden is 
uitgesproken dat de compensatie aan het Verenigd 
Koninkrijk tot de verplichte uitgaven zou 
behoren. Daarbij is tevens besloten een groot 
deel van de compensatie te zoeken in het energie
programma. De uitgaven daarvoor behoren echter 
tot de niet-verplichte. Nederland is het met deze 
stellingneming altijd eens geweest. Thans stelt 
de Europese commissie een oplossing voor door de 
compensatiebijdrage aan het Verenigd Koninkrijk 
als niet-verplichte uitgaven aan te merken voor 
zover deze in het kader van energieprogramma 
worden besteed. Ook voor de bondsrepubliek 
Duitsland heeft de commissie een aanvaardbare 
oplossing aangegeven. Hoewel spreker de door 
minister Ruding uitgesproken vrees voor 
structurele doorwerking deelt, meent hij dat 
Nederland zich niet tegen het voorstel van de 
commissie zal moeten verzetten. Met de voorzitter 
van het Europese parlement is overeengekomen dat 
het parlement zich in de toekomst niet zal 
beroepen op de thans gekozen verdeling tussen 
verplichte en niet-verplichte uitgaven, waardoor 
van structurele doorwerking naar de begroting van 
1984 geen sprake zal zijn. 

Minister Van den Broek voegt hieraan 
toe dat de voorzitter van het Europese parlement 
bereid is toe te zeggen dat doorwerking van de 
regeling naar 1984 en 1985 wordt uitgesloten. 
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Minister Ruding hecht aan een 
dergelijke afspraak weinig waarde. Hij is er wel 
voor bij wijze van concessie 31 min Europese 
rekeneenheden van de verplichte naar de 
niet-verplichte uitgaven te verschuiven. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
V- v-ew oaWt d a t d i t o n v o l d o e n d e i s ' omdat/het goholo bedrag 
-i A I 1 vooride compensatiebijdrage betrekking heeft op 

v x v v x energieprojecten. De door minister Ruding 
bedoelde 31 min rekeneenheden is daaraan 
toegevoegd om de energieprojecten in het kader 
van de compensatiebetalingen in een meer 
communautair kader te plaatsen. 

Minister Ruding waarschuwt ervoor dat 
het aandeel van de onverplichte uitgaven in de 
Europese begroting steeds groter wordt. Hij meent 
dat tegenover het Europese parlement een harde 
houding kan worden ingenomen, gezien de 
budgettaire consequenties. Minister Braks is het 
ten principale eens met minister Ruding. Het 
Europese parlement heeft echter al één maal de 
begroting verworpen. Als de ontwerp-begroting 
vervolgens nauwelijks gewijzigd zou worden, 
dreigt deze opnieuw te worden verworpen. In dat 
geval zal het Verenigd Koninkrijk geen 
contributie aan de EG afdragen, met alle gevolgen 
van dien. Spreker is het eens met staats
secretaris Van Eekelen dat Nederland de besluit
vorming niet zal moeten blokkeren. Dit behoeft 
echter ook geen al te grote toegeeflijkheid in te 
houden. 

Minister Van Aardenne is het 
inhoudelijk weliswaar eens met minister Ruding, 
maar meent, evenals minister Braks, dat Nederland 
niet zover mag gaan, een besluit te blokkeren. De 
Nederlandse stem schijnt doorslaggevend te zullen 
zijn en afwijzing van het voorstel kan ertoe 
leiden dat het Europees parlement de begroting 
weer verwerpt. 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt mee 
naar aanleiding van punt 1.3 van de conclusies 
dat als datum voor de Europese verkiezingen in 
1984 in beginsel 24 mei is genoemd. 

Minister Van den Broek licht toe dat 
het voorzitterschap van de EG in de raad op 
24 en 25 januari a.s. een beslissing wil nemen 
over de verkiezingsdatum. 

Minister Rietkerk merkt op dat voor 
Nederland met de keuze voor 24 mei 1984 kan 
worden ingestemd. 
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Minister Ruding merkt naar aanleiding 
van punt 1.6 van de conclusies over de toetreding 
van Portugal op dat hij de diverse aspecten die 
daarbij een rol spelen, waaronder financiële 
gevolgen, graag in breder verband via de REZ wil 
bespreken. Staatssecretaris Van Eekelen antwoordt 
dat daartoe een nota wordt voorbereid. 

Minister Br aks wijst erop dat er in 
punt 1.8 betreffende de toetreding van Spanje tot 
de EG sprake is van een overgangsbeleid door 
middel van invoerplafonds in de textielsector. 
Een dergelijk contingenteringsbeleid is niet 
eerder gevoerd en hantering ervan zou spreker een 
uitermate gevaarlijke ontwikkeling vinden. Om 
contingenteringen is vanuit de textielsector in 
Nederland niet gevraagd, maar wel door de 
tuinbouwsector. Dergelijke verzoeken zijn steeds 
afgewezen. Door nu voor textiel wel een 
contingenteringsbeleid te voeren, wordt een 
gevaarlijk precedent geschapen. Dit zal voor 
spreker grote problemen opleveren. Hij doet 
daarom een beroep op de staatssecretarissen 
Van Eekelen en Bolkestein om te trachten in de 
onderhandelingen over het overgangs
instrumentarium daaruit het contigenteringsbeleid 
te laten vervallen. Dit is niet alleen van belang 
vanwege de precedentwerking, maar ook omdat een 
dergelijke beleid niet past in de door Nederland 
gepropageerde vrije handel. Staatssecretaris 
Bolkestein is het om principiële redenen en met 
het oog op eventuele repercussies eens met 
minister Braks. Hij betwijfelt alleen of 
Nederland zijn zin zal kunnen krijgen. Een 
alternatief zou kunnen zijn contingentering voor 
bijvoorbeeld 3 jaar met een soepel groei
percentage van de invoerplafonds. Daaraan zijn 
ook bezwaren verbonden, maar als het Nederlandse 
standpunt niet volledig kan worden gehandhaafd, 
is hieraan toch de voorkeur te geven. 

De minister-president is het eens met 
de waarschuwing van minister Braks dat de 
textielcontingentering een gevaarlijke precedent
werking kan hebben. Hoe het Nederlandse standpunt 
dienaangaande zal worden geformuleerd, zal in 
nader overleg tussen minister Braks en de staats
secretarissen Bolkestein en Van Eekelen kunnen 
worden bezien. 
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Minister Braks wijst erop dat ook 
tijdelijke maatregelen een precedent kunnen 
vormen. Staatssecretaris Van Eekelen is het 
daarmee eens. Ten aanzien van Portugal zal een 
overgangstermijn van drie jaar gelden. De 
Europese commissie streeft voor Spanje naar 
eenzelfde overgangsperiode met een restrictief 
beleid voor een beperkt aantal produkten. Naar 
aanleiding van punt 1.12 van de conclusies 
betreffende de compact disk deelt spreker mee dat 
de Europese commissie verkennend overleg wil 
voeren met Japan alvorens een extra verhoging van 
het douanetarief voor compact disk apparatuur 
voor te stellen. Van Nederlandse zijde zal met 
dit voorstel kunnen worden ingestemd. 

Minister Ruding wil naar aanleiding van 
punt 1.14 van de conclusies de financiële 
bezwaren tegen demonstratieprojecten op energie
gebied nogmaals onderstrepen. Nederland moet 
weliswaar de besluitvorming niet blokkeren, maar 
in de lijn van de bondsrepubliek Duitsland er 
voor blijven kiezen niet direkt voor druk vanuit 
de Europese commissie te wijken. Spreker bepleit 
dan ook een harde opstelling van Nederlandse 
zijde. 

Minister Br aks deelt mee naar 
aanleiding van punt 2.1 betreffende het intern 
visserijbeleid dat hij heden een delegatie uit de 
Europese commissie zal ontvangen die het 
compromis dat men zou willen sluiten, zal 
toelichten. Hoewel spreker er weinig voor voelt, 
zal hij een oplossing niet blokkeren. Wel is hij 
voornemens zich zeer hard tegenover Denemarken op 
te stellen. Het zal echter een zekere concessie 
inhouden ten opzichte van Denemarken waartoe, 
gezien de positie van dat land, geen aanleiding 
bestaat. 

De raad besluit op voorstel van de 
minister-president in te stemmen met de 
conclusies met de volgende aantekening en: 
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Met betrekking tot de budgettaire problemen 
(punt 1.2 met addendum) zal Nederland zich zo 
terughoudend mogelijk opstellen. Aanvaarding 
van het voorstel van de commissie zal door 
Nederland niet geblokkeerd worden, maar er zal 
aan medewerking van Nederlandse zijde aan een 
besluit tot aanvaarding wel de voorwaarde 
worden verbonden |van instemming van hot 
Europese parlement met hot voortaan in do 
hogrohing npvnoron alc ï r a r p 1 j ^ h f e uitgaven van 
alle compensatiebedragen«i 

vul 
De REZ zal op korte termijn aan de hand van 
een door de coördinatiecommissie voor te 
bereiden notitie een afzonderlijke bespreking 
wijden aan de toetreding van Portugal en 
Spanje tot de EG. 

c. Minister Braks en de staatssecretarissen 
Van Eekelen en Bolkestein zullen nog nader 
overleggen over de wijze waarop de bezwaren 
van Nederland ten aanzien van 
contingenteringsmaatregelen voor textiel in 
verband met de te vrezen precedentwerking 
(punt 1.8 - in verband met toetreding van 
Spanje tot de EG) zal worden geformuleerd. 

d. Nederland zal instemmen met het commissie
voorstel tot het voeren van verkennende 
besprekingen met Japan over douanetarieven 
voor compact disk apparatuur (punt 1.12) 

e. Nederland zal in verband met de noodzaak tot 
bezuinigingen ook ten aanzien van de 
demonstratieprojekten (punt 1.14) een zeer 
restrictieve opstelling kiezen. 

f. De raad machtigt minister Braks en staats
secretaris Van Eekelen het Nederlandse stand
punt te bepalen over het compromisvoorstel met 
betrekking tot het interne visserijbeleid 
(punt 2.1), nadat zij een nadere toelichting 
op dit voorstel hebben ontvangen van de 
Europese commissie. 

g. De raad stemt in met de in beginsel gekozen 
datum voor de Europese verkiezingen in 
Nederland, te weten 24 mei 1984 (naar 
aanleiding van punt 1.3) 


