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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 27 mei 1983 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
in aansluiting aan de ministerraad 

* van het Koninkrijk 

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

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Eekelen en Van der Reijden (pt.5 en 6) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: mevr.mr.E.Stolk 
Hoofddirecteur RVD: mr.M.J.D.van der Voet 

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

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 
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e. Machtigingswet stichting landelijke 
organisatie trauma teams (LOTT) (Brief van de 
staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur dd. 10 mei 1983, nr.320555/CV, met 
wetson twe rp) 

Minister Brinkman merkt op dat in de 
tekst van de statuten in de derde regel van art.2 
voor het woord "rampen" moet worden toegevoegd: 
grote ongevallen en. 

De raad besluit het voorstel te 
aanvaarden met dien verstande dat in de tekst van 
de statuten in de derde regel van art.2 voor het 
woord "rampen" wordt toegevoegd: grote ongevallen 
en. 

f. Wijziging van het besluit van 22 september 
1969 istb . 4 1 0 ) inzake vervanging van de 
opleidingsscholen voor kleuterleidsters en 
voor onderwijzers door de opleidingsscholen 
voor leraren basisonderwijs (Brief van de 
minister van Onderwijs en Wetenschappen 
dd. 11 mei 1 9 8 3 , n r . 4 1 2 7 / 5 8 6 1 , met 
ontwerp-besluit) 

Zonder discussie aanvaard. 

Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 25 mei 1 9 8 3 (Brief van de staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken dd. 25 mei 1 9 8 3 , 
nr. 1 4 3 3 7 9 , met bijlagen) 

De vice-minister-president dringt erop 
aan de conclusies van de coördinatiecommissie in 
het vervolg eerder toe te zenden, zodat de leden 
van de raad nog op donderdagavond de gelegenheid 
hebben de stukken te bestuderen. 

Minister De Koning merkt op naar 
aanleiding van punt 2 . 1 van de conclusies, de 
herziening van het Europees sociaal fonds, dat in 
de conclusies een percentage van 65 als uiterste 
grens wordt genoemd voor steun aan projecten voor 
jeugdigen. Spreker vraagt zich af of het 
verstandig is een dergelijke grens te stellen. 
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(Pt.3a) 

Het is van groot belang dat de besluitvorming 
over de herziening van het Europees sociaal fonds 
kan worden afgerond onder het Duitse 
voorzitterschap. Het is voorts de vraag of de 
lijst van regio's voor de toedeling van middelen 
van het fonds aanvaardbaar zal blijken. Als de 
toedeling op een andere wijze zou plaatsvinden, 
dreigt Nederland in het geheel geen middelen uit 
het fonds toebedeeld te krijgen. In dat geval zou 
de besluitvorming van Nederlandse zijde desnoods 
moeten worden geblokkeerd, ondanks het risico dat 
dan de besluitvorming over de herziening van het 
fonds niet meer onder het Duitse voorzitterschap 
kan worden afgerond. 

De raad besluit de conclusies van de 
coördinatiecommissie te aanvaarden met de 
aantekening naar aanleiding van punt 2.1 dat 
tijdens de komende vergadering van de Sociale 
Raad met betrekking tot de afronding van de 
besluitvorming over de herziening van het 
Europees sociaal fonds niet absoluut aan een 
uiterste grens van 65% voor steun aan projecten 
voor jeugdigen behoeft te worden vastgehouden. 
Voorts zal in de komende vergadering niet worden 
ingestemd met een wijziging van de regiotoedeling 
van middelen van het fonds, waardoor de positie 
van Nederland zou worden benadeeld. 

3 b. EG-Visserijraad (Zie notulen m.r. 20 mei 1983, 
punt 3e) 

Minister Braks deelt mee dat Denemarken 
uiteindelijk wel bereid is gebleken deel te nemen 
aan besluitvorming over het voorstel van de 
Europese Commissie over de quota voor haring
vangst. Het genomen besluit is voor de 
Nederlandse visserij van groot belang. Het is 
echter niet uitgesloten dat er binnenkort nieuwe 
problemen ontstaan over toedeling van de quota, 
als in de loop van de volgende week de 
voorschotten die tot nu toe slechts zijn 
toegewezen, al uitgeput zouden zijn. 


