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Nr.10457 

Notulen van de vergadering gehouden op 
maandag 16 mei 1983 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
's morgens om 9 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Van Aardenne, Braks, 
Brinkman, Van den Broek, Deetman, 
De Koning, Korthals Altes (pt.1 t/m 3f, 

V-A£0-!> 17/ 8,H2a en 12c), Rietkerk (pt.1 t/m 
> 3f, \lf 8/\12a en 12c), Ruding, 

De Ruiter, Schoo en Winsemius (Afwezig 
is minister Smit) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.6). Van Eekelen (pt.3a 
t/m 3f), Koning (pt.6) en Van Zeil (pt.6) 

Secretaris (plv.) : L.J.H.van Spengler 
Adjunet-secretaris: mevr.mr.E.Stolk 
Hoofddirecteur RVD: drs.G.F.Lörtzer (plv.) 

1 a. Notulen van de vergadering van 22 april 1983 
(nr.10427 en 10427c) 

Minister Winsemius vraagt om aanhouding 
in verband met een zijns inziens onjuiste 
weergave van de reactie van minister Ruding op 
een opmerking zijnerzijds. 

De minister-president stelt voor dat 
beide ministers hierover samen overleggen. 

De raad besluit de vaststelling van de 
notulen aan te houden tot de volgende vergadering. 
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iEcofin-raad van 16 mei 1983) dat wordt ingestemd 
met een terughoudende opstelling met betrekking 
tot het verzoek van Frankrijk om een omvangrijke 
lening uit de zg. Ortoli-faciliteit, met name 
waar het betreft het eventueel lenen in guldens. 

3 c. Voeging door Nederland in Hof van Justitie EG 
inzake het niet tot stand brengen van een 
gemeenschappelij k vervoersbeleid (Brief van de 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken dd. 
21 april 1983, nr.111482, met bijlagen; zie 
notulen m.r. 6 mei 1983, punt 3a) 

De minister-president deelt mee dat in 
nader overleg tussen de ministers van Verkeer en 
Waterstaat, Buitenlandse Zaken en Justitie 
overeenstemming is bereikt over de wenselijkheid 
van voeging van Nederland aan de zijde van de 
raad van ministers van de EG. 

Staatssecretaris Van Eekelen herinnert 
aan de eerder naar voren gebrachte bezwaren tegen 
voeging aan de zijde van het parlement. In het 
overleg is door minister Smit benadrukt dat 
bovendien van belang is met het oog op de 
indiening van het vervoersmemorandum tijdens de 
komende Europese raad, de indruk te vermijden dat 
buiten de geldende procedures om wordt gehandeld. 
Voeging aan de zijde van de raad wil niet zeggen 
dat alle argumenten van het raadssecretariaat 
zonder meer door Nederland zullen worden 
overgenomen. Er zullen eigen argumenten worden 
ontwikkeld die aan het Hof zullen worden 
voorgelegd. Op deze wijze kan Nederland een 
geprofileerde houding aannemen. 

De raad stemt op voorstel van de 
minister-president in met voeging van Nederland 
aan de zijde van de raad van ministers van de EG. 

3 d. Informele bijeenkomst EG-ministers van 
.::::e.-.Iändse zaken op 14 en 15 mei 1983 te 
"z y ~ r . ( m . r . 6 mei 1983 , punt 3e) 

Minister Van den Broek deelt mee dat 
tijdens het overleg te Gymnich ter voorbereiding 
van de Europese raad op 24 en 25 mei a.s. is 
gesproken over de financiering van de EG, de 


