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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 20 mei 1983 in de Treveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
's morgens om 10 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Van Aardenne, Braks, 
Brinkman, Van den Broek (pt.8 ged.), 
Deetman (pt.8, 10, 12 ged., 13 t/m 22, 
23 ged.). De Koning (pt.8 ged.). 
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, 
De Ruiter, Schoo en Smit (Afwezig is 
minister Winsemius) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.10, 13 ged., 14 t/m 22 en 
23 ged.), Bolkestein (pt.3), Brokx, De Graaf 
(pt.4 t/m 6 ) , Kappeyne van de Coppello 
(pt.4). Koning (pt.4 t/m 23) en 
Van Leijenhorst 

Secretar is 
Adjunct-secretaris 

Hoofddirecteur RVD 

mr.J.H.Kist 
drs.C.J.W.Wilmer (pt.1 
t/m 6 en 23 ged.) 
drs.G.H.H.Maas (pt.7 en 
9 t/m 22 en 23 ged.) 
drs.A.J.M.van Poppel 
(pt.8) 
drs.G.F.Ló'rtzer (plv.) 

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

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
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b. Notulen van de vergadering van 6 mei 1983 
(nr.10441 en 10441b) ~ 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 

Hamerstukken 

a. Wijziging van het uitvoeringsbesluit loon
belasting 1965 (Brief van de staatssecretaris 
van Financiën dd. 4 mei 1983, nr.083-1133, met 
ontwerp-besluit) 

Zonder discussie aanvaard 

Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de REZ-vergadering dd, 18 mei 
1983 (Stuk nr.10456) 

Minister Van Aardenne merkt naar 
aanleiding van de conclusie inzake de toekomstige 
financiering van de gemeenschap (pt.3) op dat een 
energieheffing niet in aanmerking "komt voor de 
uitbreiding van de eigen middelen van de 
gemeenschap. Spreker heeft dit in de 
REZ-vergadering nader toegelicht. 

Minister Ruding wijst erop dat onder 3c 
is verwoord dat Nederland zonodig bereid is mee 
te werken aan het vinden van een structurele 
oplossing voor het zg. Britse probleem in het 
kader van een algemene voorziening voor extreme 
onevenwichtigheden in de bijdragen van de 
lidstaten van de gemeenschap. Deze formulering 
impliceert dat Nederland eventueel zal meewerken 
aan het introduceren van een speciale sleutel aan 
de middelenkant. Daartoe is evenwel niet besloten. 

Minister Van den Broek acht het 
uitgesloten dat de financieringsproblematiek 
alleen via het landbouwbeleid kan worden 
opgelost. In de tekst van de onder 3c 
geformuleerde conclusie wordt geen enkele keuze 
gemaakt. 
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De minister-president stelt voor de 
REZ-conclusies te aanvaarden met de aantekening 
dat het gestelde onder 3c met betrekking tot ee 
structurele oplossing voor het zg. Britse 
probleem niet beoogt vooruit te lopen op de 
modaliteiten van een dergelijke oplossing. De 
raad stemt hiermee in. 

b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 
17 mei 1983 (Brief van de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken dd. 18 mei 1983, nr.130844, 
met bijlagen) 

Minister Van den Broek merkt met 
betrekking tot de voorbereiding van UNCTAD VI 
(punt 1.2) op dat bij de conclusies geen 
overzicht is gevoegd van de onderwerpen die zich 
lenen voor een Nederlandse inbreng in de algemene 
raad. Er zijn inmiddels concept-richtlijnen voor 
de Koninkrijksdelegatie. Aangezien deze nog 
moeten worden besproken, zal de opstelling in de 
komende algemene raad terughoudend moeten zijn. 

Minister Van Aardenne wijst er naar 
aanleiding van de conclusies met betrekking tot 
de interne marktraad (punt 2) op een brief te 
hebben ontvangen van bondsminister Lambsdorf 
waarin verontrusting wordt uitgesproken over de 
Franse politiek en de Commissievoorstellen. In de 
brief wordt om sprekers steun gevraagd en het 
ligt in de rede die te verlenen. Frankrijk stelt 
zijn medewerking aan het slechten van de 
barrières binnen de gemeenschap afhankelijk van 
protectionistische maatregelen voor de 
gemeenschap als geheel. Volgens minister 
Lambsdorf dient de toets van de GATT te worden 
aangelegd. Dat standpunt verdient Nederlandse 
steun, al betekent dit dat de Bondsrepubliek en 
Nederland de Franse politiek ernstig belemmeren, 
hetgeen tot grote vertraging kan leiden. Het feit 
dat minister Lambsdorf een brief heeft 
geschreven, duidt erop dat in de Bondsrepubliek 
grote ongerustheid bestaat. 

Minister Van den Broek geeft aan dat in 
conclusie 1.8 betreffende versterking van de 
gemeenschappelijke handelspolitiek duidelijk 
stelling wordt genomen tegen het 
Commissievoorstel. Frankrijk koppelt dit voorstel 


