
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD 

Xr.10 504 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 16 juni 1983 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
's avonds om half negen, op vrijdag 
17 juni 1983 's morgens om 9 uur en 
op maandag 20 juni 1983 's morgens 

om 9 uur voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers (beh.pt.4 ged., 
5 en 12 ged.) en de ministers Van Aardenne 
(voorzitter bij pt.4 ged., 5 en 12 ged.). 
Braks, Brinkman, Van den Broek (pt.3 ged., 
4 ged., 9 ged., 12 ged. en 13 ged.), 
Deetman, De Koning, Korthals Altes, 
Rietkerk, De Ruiter, Ruding, Schoo, Smit en 
Winsemius (pt.3b t/m 5, 11, 12 en 13 ged.) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.7), Bolkestein (pt.3 ged., 
4 ged. en 12 ged.), Brokx, Van Eekelen 
(pt.3 ged., 4 ged., 5, 11, 12 ged. en 
13 ged.), Kappeyne van de Coppello (pt.4 ged. 
en 6 ) , Van der Reijden (pt.4 ged.) en 
Van Zeil 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: drs.C.J.W.Wilmer 

(pt.1, 2, 3 ged., 
6 t/m 10, 12 ged. 
en 13 ged.) 
•drs.A.J.M.van Poppel 
(pt.3 ged. , 4 ged., 5, 
11, 12 ged. en 13 ged.) 
mevr.mr.E.Stolk 
(pt.3 ged., 4 ged., 
12 ged. en 13 ged.) 

Hoofddirecteur RVD : drs.G.F.Lörtzer (plv.) 
(16 en 17 juni 1983) 
mr.M.J.D.van der Voet 
(20 juni 1983) 

1. Notulen van ce vergadering van 3 juni 1983 
(nr.10485 en 10485b) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
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3 b. Conclusies van de REZ-verqadering dd. 16 juni 
1983 (Stuk nr.10496) 

Minister Ruding merkt op dat de 
formulering van het besluit onder punt 2e.2°.a) 
letterlijk zo kan worden begrepen dat de Europese 
Commissie kan voorschrijven welke stimulerings
maatregelen bijvoorbeeld door Nederland op 
nationaal niveau dienen te worden getroffen. In 
de motie-De Vries is echter sprake van het 
onderzoeken van mogelijkheden om te komen tot een 
gecoördineerd stimuleringsbeleid dat maatregelen 
bevat die per lidstaat zijn toegesneden. Spreker 
pleit ervoor het besluit inhoudelijk overeen te 
laten stemmen met de elementen die deel uitmaken 
van de motie-De Vries. 

Minister Schoo stemt in met de 
conclusie onder punt 2e.2°.e met dien verstande 
dat niet alleen de voorstellen van de Europese 
Commissie met betrekking tot een uitbreiding van 
het stabexmechanisme aanbeveling verdienen, maar 
ook de Nederlandse voorstellen inzake de armste 
landen. 

De raad besluit op voorstel van de 
minister-president de conclusies van de 
REZ-vergadering te aanvaarden met de volgende 
aantekeningen: 

1° De laatste regel van de conclusie onder 
2e.2°.a) wordt vervangen door: maatregelen als 
aan de orde gesteld in de motie-De Vries. 

2° In de tweede regel van onder van de conclusie 
onder 2e.2°.e) wordt het woordje "of" 
vervangen door: en. 

3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 14 juni 1983 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken dd. 14 juni 
1983, nr.160498, met bijlagen) 

Staatssecretaris Bolkestein acht het 
niet waarschijnlijk dat Nederland met betrekking 
tot de certificering van derde-landenprodukten 
(punt 5.1) zal kunnen instemmen met een systeem 
van stilzwijgende goedkeuring zoals in het 
besluit onder het eerste gedachtenstreepje op 
blz.8 staat vermeld. Hij dringt aan op wijziging 
van het betrokken besluit. 


