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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 28 januari 1983 in de RVD-zaal, aangevangen 

's morgens om 10 uur en 's 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 (m.u.v.pt.6), Bolkestein 
(pt.1 t/m 3 ) , Brokx (pt.12, 16 en 20g), 
Van Eekelen (pt.1 t/m 3) en Koning (pt.9 t/m 
12 en 20b) en de regeringscommissaris 
reorganisatie rijksdienst 

• mr.H.D.Tjeenk Willink (pt.6) 

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

(pt.1 t/m 5, 7 t/m 15, 
17 t/m 20c, 20d ged., 
20e en 20f) 
drs.C.J.W.Wilmer 
(pt.6, 16, 20d ged. 
en 20g) 

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

- a. Notulen van de vergadering van 7 januari 1983 
(nr.10282 en 10282c) 

Minister Ruding deelt naar aanleiding 
van de voorgestelde notulenwijziging op blz.35 
mee dat in geval er bij Economische Zaken 
onduidelijkheden bestaan met betrekking tot de 
ingestelde verplichtingenpauze, hij in een brief 
aan minister Van Aardenne de interpretatie van 
het besluit uiteen zal zetten. 

De raad besluit op voorstel van de 
minister-president de notulen vast te stellen na 
de wijzigingen opgenomen in bijlage I. 

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 3753
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/Z00837



Zeer Geheim -4- MR 28 januari 1983 

3 b. Voorbereiding van de EG-ministerraad van 
1 februari 1983 over de interne markt 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt mee 
dat op 1 februari en 1 maart a.s. een 
EG-ministerraad over de interne markt zal worden 
gehouden. Het initiatief daartoe werd tijdens de 
vergadering van de Europese Raad in Kopenhagen 
genomen. De Europese Commissie streeft ernaar de 
discussie te beperken tot een drietal 
onderwerpen. Spreker wijst aan de hand van een 
ter vergadering verspreid verslag van het 
interdepartementaal overleg dat op 27 januari jl. 
plaatsvond, op de mogelijkheid dat sommige 
lidstaten erop zullen aandringen ook onderwerpen 
als verzekeringen en (inter)regionaal verkeer 
(Verenigd Koninkrijk) en industriepolitiek 
(Frankrijk) aan de agenda toe te voegen, waar
tegen Nederland zich zal moeten verzetten. De 
Nederlandse delegatie zal zich vooral richten op 
net hoofdonderwerp van de vergadering, de 
zg. certificatie van derde-landenprodukten. Op 
dit terrein doen zich vaak strubbelingen voor. 
Ook op goederen die vanuit derde landen in de 
Gemeenschap zijn ingevoerd, zijn de regels met 
betrekking tot het intra-communautaire handels
verkeer van toepassing. Met name Frankrijk wenst 
echter over de mogelijkheid te beschikken 
dergelijke produkten van de nationale markt te 
weren. De interne-marktraad zal zich bezighouden 
met de gemeenschappelijke besluitvorming over de 
procedurele aspecten die aan de certificatie zijn 
verbonden. 

De raad neemt op voorstel van de 
minister-president met instemming kennis van het 
tijdens de vergadering verspreide verslag van het 
interdepartementaal overleg dd. 27 januari jl.. 

3 c. EG-begroting (Zie notulen m.r. 21 januari 
1983, punt 3b) 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt mee 
dat de EG-begrotingsraad er afgelopen week 
wederom niet in is geslaagd een akkoord te 
bereiden. De besprekingen zullen in de loop van 
de volgende week worden voortgezet. Spreker roept 
in herinnering dat Nederland het commissie
voorstel steunt en tevens probeert garanties van 
het Europees parlement te verkrijgen de 
aanvullende, niet-verplichte uitgaven ten gevolge 
van de compensatiebetalingen aan het Verenigd 
Koninkrijk niet te gebruiken om de EG-begroting 
in volgende jaren structureel te verhogen. 


