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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 
gemeenschappen j 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:.l5ndse zaken op 14 en 15 mei 1983 te 
l-yr-.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 
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herschikking binnen de begroting en de Britse 
bijdrage aan de EG-begroting. De uitputting van 
de eigen middelen van de EG lijkt doorbreking van 
het plafond van afdracht aan de EG van 1% van de 
BTW-ontvangsten onvermijdelijk te maken. De 
uitputting van de middelen van de EG wordt 
veroorzaakt door de kosten van het landbouwbeleid 
die nog steeds blijven stijgen, de toetreding van 
Spanje en Portugal tot de EG en de problematiek 
rond de omvang van de Britse bijdrage aan de EG. 
In het informeel overleg is gebleken dat geen van 
de lidstaten van de EG een veto zal uitspreken 
over een verhoging van de maximale afdracht uit 
de BTW, maar dat daaraan wel verschillende eisen 
en randvoorwaarden worden gesteld. Voor het 
Verenigd Koninkrijk is beteugeling van de 
landbouwuitgaven een absolute voorwaarde. 
Nederland en de bondsrepubliek Duitsland wensen 
het besluit tot overschrijding van het 1%-plafond 
te doen samenvallen met de toetreding van Spanje 
en Portugal tot de EG. Over het voorstel van de 
Europese Commissie over de toekomstige 
herverdeling van de contributie van de lidstaten 
aan de EG is nog geen eindoordeel gevormd. 
Spreker heeft een voorbehoud gemaakt ten aanzien 
van de verdeelsleutel in verband met de kosten 
van het landbouwbeleid. Hoewel de commissie
voorstellen een goede basis voor discussie 
vormen, is het de vraag of tijdens de komende 
Europese raad overeenstemming kan worden bereikt. 
Van Engelse zijde is in Gymnich met betrekking 
tot de Europese bijdrage aan de EG voor 1983 en 
1984 een interimoplossing in de lijn van het 
eerder gevolgde model voorgesteld. Van 
Nederlandse zijde bestaan tegen de omvang van dit 
voorstel bezwaren. Er zal een uiterste poging 
worden gedaan om in elk geval tijdens de Europese 
top- conferentie die aan het eind van dit jaar in 
Athene zal worden gehouden, tot concrete 
beslissingen te komen. Staatssecretaris 
Lautenschlager van de bondsrepubliek Duitsland 
zal in de komende week de Europese lidstaten 
bezoeken in verband met de beantwoording van een 
questionnaire die aan de lidstaten wordt 
voorgelegd. Het is de bedoeling aan de hand 
daarvan een voorstel voor de Europese raad van 
24 en 25 mei a.s. voor te bereiden. In Gymnich is 
ook gesproken over het zg. plan-Genscher/Colombo. 
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Het Duitse voorzitterschap van de EG is 
voornemens over mogelijke verruiming van de 
bevoegdheden van het Europese parlement opnieuw 
overleg te voeren met de voorzitter van het 
Europese parlement. Van dit overleg zal op 
24 en 25 mei a.s. verslag worden gedaan. Met 
betrekking tot de besluitvorming binnen de EG 
blijft Frankrijk aandringen op handhaving van het 
vetorecht in verband met vitale nationale 
belangen. De wenselijkheid van de zg. plechtige 
verklaring kan dan ook steeds meer in twijfel 
worden getrokken. Met betrekking tot onderwerpen 
in het kader van de Europese politieke 
samenwerking (EPS) zijn in Gymnich geen 
opmerkelijke conclusies bereikt. Er is gesproken 
over het akkoord dat over de terugtrekking van 
troepen is bereikt tussen Israël en Libanon. De 
uitvoerbaarheid van het akkoord is onder meer 
afhankelijk van de bereidheid van Syrië troepen 
uit Libanon terug te trekken. Uitvoering van het 
akkoord is voor Nederland van belang in verband 
met eventuele consequenties voor UNIFIL. 
Desgevraagd heeft spreker tegenover de pers 
verklaard dat handhaving van de Nederlandse 
deelneming aan UNIFIL afhankelijk is van de vraag 
of nog een zinvol mandaat voor UNIFIL mogelijk 
is. Gezien het akkoord tussen Israël en Libanon 
ligt verplaatsing van UNIFIL voor de hand, 
alsmede een taakverschuiving in de richting van 
patrouillering en bescherming van Palestijnse 
kampen hetgeen het gevaar kan inhouden verzeild 
te raken in de interne Libanese problematiek. 

De minister-president stelt voor een 
REZ-vergadering te houden op woensdag 18 mei a.s. 
van 9 tot 10 uur ter voorbereiding van de 
beantwoording van de lijst met vragen die door 
staatssecretaris Lautenschlager van de bonds
republiek Duitsland aan de EG-lidstaten zal 
worden voorgelegd met betrekking tot de 
financiering van de EG. De raad stemt hiermee in. 

3 e. Suriname 
Minister Van den Broek wijst erop dat 

deze dag een boek zal worden gepubliceerd met een 
beschrijving van de gebeurtenissen op 
8 en 9 december jl. in Suriname. Deze publicatie 
zal handhaving van de tegenover Suriname gekozen 
beleidslijn niet bemoeilijken. 


