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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 1 juli 1983 in de Trêveszaal van het 

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

voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Brinkman, 
Van den Broek, Deetman, De Koning, 
Korthals Altes, Rietkerk, De Ruiter, Ruding, 
Smit (pt.1, 2, 4 en 17 ged.) en Winsemius 
(Afwezig is minister Schoo) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Eekelen (pt.3). De Graaf (pt.13). 
Van Houwelingen (pt.7). Van der Reijden 
(pt.13 en 17b) en Van Zeil (pt.l7b) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
(pt.1 t/m 3, 6 t/m 
16 en 17 ged.) 

: mr.G.P.I.M.Wuisman (plv.) 
(pt.4, 5 en 17 ged.) 

Adjunct-secretarissen: drs.A.J.M.van Poppel 
(pt.1 t/m 3, 6 t/m 
8 en 17a t/m 17d 
drs.C.J.W.Wilmer 
(pt.4, 5, 9 t/m 16 
en 17e t/m 17k) 

Hoofddirecteur RVD : mr.M.J.D.van der Voet 

1. x . i o t u l e n van de vergadering van 16/17/20 juni 1983 
nr.10504 en 10504b) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 
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3. Buitenlands beleid 
a. Verslag bezoek minister Van den Broek aan 

Griekse minister van buitenlandse zaken in 
verband met Griekse EG-voorzitterschap 

Minister Van den Broek deelt mee dat 
hij in verband met het feit dat Griekenland 
gedurende de tweede helft van 1983 is belast met 
het voorzitterschap van de EG-raden, een bezoek 
heeft gebracht aan de Griekse minister van 
buitenlandse zaken in Athene. Tijdens dit bezoek 
is gesproken over de procedure met betrekking tot 
de vervolgactiviteiten die voortvloeien uit de 
conclusies van de Europese Raad die van 16 t/m 
18 juni jl. in Stuttgart is gehouden. Daarbij is 
gebleken dat de Griekse regering openstaat voor 
suggesties vanuit de overige lidstaten. Spreker 
heeft mede op basis van de gevoerde gesprekken de 
indruk dat de Griekse regering er in zal slagen 
de nationale economische problemen ondergeschikt 
te maken aan de rol die van Griekenland wordt 
verwacht in het kader van het EG-voorzitterschap. 

3 b. Bezoek minister Van den Broek aan Israël van 
4 tot 7 juli a.s. 

Minister Van den Broek meent dat de 
actuele situatie in het Midden-Oosten wordt 
gekenmerkt door een groot aantal onzekerheden. 
Het is de vraag of de overeenkomst tussen Israël 
en Libanon over de terugtrekking van Israëlische 
troepen uit Libanon zal kunnen worden uitgevoerd, 
gelet op de houding van Syrië. Daarnaast speelt 
de kwestie van de splitsing die binnen de PLO 
heeft plaatsgevonden. Naar verwachting zal de 
situatie alleen maar gecompliceerder worden, 
ondanks het feit dat Israël ingenomen blijkt te 
zijn met de nieuwste ontwikkelingen. Spreker zet 
voorts uiteen dat in een Israëlische krant 
onlangs een artikel is gepubliceerd waarin een 
negatief beeld wordt opgeroepen van Nederland. De 
Nederlandse overheid zou volgens het artikel voor 
de tweede wereldoorlog in gebreke zijn gebleven 
met betrekking tot het weerbaar maken van 
Nederlandse joden. Hoewel er geen sprake is van 
een delicate fase in de verhoudingen tussen 
Nederland en Israël, is het toch ten minste 
merkwaardig te noemen dat aan de vooravond van 
sprekers formele bezoek aan Israël een dergelijk 


