
MINISTERRAAD 

105 

Notulen van de vergadering gehouden op 
donderdag 14 juli 1983 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
's morgens om 9 uur en op vrijdag 15 juli 

en zaterdag 16 juli 1983 voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers (pt.3 ged, 
4 ged., 5 ged., 9 ged., 10 ged., 11, 12 
en 14 t/m 19), Van Aardenne (voorzitter 
bij pt.1 t/m 3 ged., 4 ged., 5 ged., 
6 t/m 8, 9 ged., 10 ged. en 13), Braks, 
3rinkman, Van den Broek (pt.3 ged. en 
9 ged.), Deetman, De Koning, 
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, 
De Ruiter, Schoo, Smit en Winsemius 

Voorts zijn aanwezig de staats
secretarissen Van Amelsvoort (pt.10). 
Van Eekelen (pt.3). De Graaf (pt.9). 
Koning (pt.6 en 9 ) , Van der Reijden 
(pt.9 ged.) en Van Zeil (pt.9) 

Secretaris : mr.J.H.Kist (pt.3 ged., 
4 ged ., 5 ged., 9 ged., 
10 ged., 11, 12 en 
14 t/m 19) 
mr.G.P.I.M.Wuisman (plv.) 
(pt.1 t/m 3 ged., 
4 ged., 5 ged., 6 t/m 8 , 
9 ged., 10 ged. en 13) 

Adjunct-secretarissen: drs.C.J.W.Wilmer (pt.1 
t/m 3 ged., 4 ged., 
5 ged., 6 t/m 8, 9 ged., 
10 ged. en 13) 
drs.A.J.M.van Poppel 
(pt.3 ged., 4 ged., 5 ged. 
10 ged., 11, 12 en 
14 t/m 19) 
drs.G.H.H.Maas 
(pt. 3 ged. en 9 ged.) 

Hoofddirecteur RVD : drs.G.F.Lörtzer (plv.) 
(14 juli 1983) 
mr.M.J.D.van der Voet 
(15 en 16 juli 1983) 
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3 c. Verslag van de ministeriële OESO-raad van 
9~ên 1 0 mei 1 9 8 3 (Brief van de m i n i s t e r y 
Buitenlandse Zaken dd. 3 0 juni 1 9 8 3 , 
n r . 1 7 3 8 7 3 , met bijlagen) 

De raad neemt het verslag voor 
kennisgeving aan. 

3 d. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd". 1 2 juli 1 9 8 3 (Brief van de staats-
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 1 2 juli 1 9 8 3 , n r . 1 8 5 2 2 7 , met bijlagen) 

De vice-minister-president wijst er met 
betrekking tot de voorbereiding van de Landbouw
raad op dat in de coördinatiecommissie van de 
zijde van Economische Zaken de aandacht is 
gevestigd op het feit dat het verzoek voor het 
vaststellen van referentieprijzen voor snij
bloemen alsook het voorstel om referentieprijzen 
in te stellen voor verwerkte tomatenprodukten 
zich slecht verdraagt met het tot nu toe 
ingenomen standpunt inzake een terughoudende 
opstelling voor wat betreft de communautaire 
preferentie. 

Minister Braks beaamt dat is 
afgesproken dat een terughoudend standpunt wordt 
ingenomen ten opzichte van de versterking van de 
communautaire preferentie. De voorgestelde 
opstelling past in dat kader. Als de Europese 
Commissie haar aanvankelijke opstelling wijzigt, 
zal van Nederlandse zijde een terughoudend 
standpunt worden ingenomen. 

Minister Ruding informeert op welke 
wijze het vaststellen van referentieprijzen voor 
snijbloemen zich verhoudt tot het streven naar 
een zuiniger gemeenschappelijk landbouwbeleid. 

Minister Braks antwoordt dat het vast
stellen van referentieprijzen voor snijbloemen 
een positief budgettair effect zou hebben. 
Ingeval referentieprijzen zouden worden vast
gesteld, zou het leiden tot een heffing op 
produkten uit ontwikkelingslanden. 

De vice-minister-president merkt op dat 
over deze zaak tevoren geen overleg is gevoerd 
binnen de handelspolitieke overlegstructuur. 
Inmiddels heeft op ambtelijk niveau een brief
wisseling plaatsgevonden. 
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Staatssecretaris Van Eekelen geeft aan 
dat met betrekking tot de speciale raad van 
15 juli a.s. interdepartementaal overleg heeft 
plaatsgevonden en dat overeenstemming is bereikt. 
Spreker zal de notitie met interventiepunten aan" 
de meest betrokken ministers doen toekomen. 

Minister Braks verzoekt de interventie-
punten in de raad op 15 juli a.s. aan de orde te 
stellen. Hij is bezorgd over nieuwe misverstanden 
met betrekking tot de aanpassing van het 
landbouwbeleid. Het is van het grootste belang 
zorgvuldigheid te betrachten omtrent de 
presentatie van de voorstellen. 

De vice-minister-president stemt in met 
de behandeling van de interventiepunten en 
verzoekt staatssecretaris Van Eekelen de 
betreffende notitie te doen ronddelen. 

Minister Braks merkt naar aanleiding 
van de behandeling van de conclusies van de 
coördinatiecommissie op dat de Visserijraad op 
25 en 26 juli a.s. opnieuw bijeen zal komen. De 
afgelopen week is geen overeenstemming bereikt 
over de "total allowable catches" en quota. Naar 
aanleiding daarvan moest de haringvisserij worden 
gestaakt. Een gelukkige omstandigheid is dat het 
seizoen voor de maatjesharing zo goed als 
geëindigd is. De vangst van volwassen haringen 
wordt evenwel bedreigd. Daarmee zijn niet alleen 
de belangen van de vissende EG-staten in het 
geding, maar ook die van Noorwegen. Naar sprekers 
mening is er sprake van een institutioneel 
probleem. Nadat Denemarken zich tijdens de 
Visserijraad van 11 en 12 juli jl. had beroepen 
op een nationaal vitaal belang, heeft het Griekse 
voorzitterschap stemming tegengehouden. Een 
nadere bezinning over het beroep doen op een 
nationaal vitaal belang, lijkt nuttig. Ook 
Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk beraden zich 
op dit punt. Het zou juist een taak voor 
Nederland zijn in deze met een initiatief te 
komen. In de raad van 25 en 26 juli a.s. zal 
getracht worden te komen tot een ad-hocoplossing. 

Staatssecretaris Van Eekelen stemt in 
met hetgeen naar voren is gebracht door minister 
Braks. 
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Minister Korthals Altes waarschuwt dat 
een principiële discussie over het zich beroepen 
op vitale belangen, er niet toe mag leiden dat de 
grote landen daarop wel een beroep kunnen doen en 
de kleine landen niet. Bij de overigens gewenste 
herbezinning dient tegen een dergelijke 
ontwikkeling te worden gewaakt. Minister Braks is 
het daarmee eens. Er zal evenwel moeten worden 
gesproken over de grenzen van de mogelijkheden om 
zich te beroepen op vitale belangen. De raad 
aanvaardt de conclusies van de coördinatie-
commissie. 

3 e. Erkenning St.Kitts en Nevis 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat het voornemen bestaat om over te gaan tot de 
erkenning van St.Kitts en Nevis als 
onafhankelijke staat, alsmede tot het aanknopen 
van diplomatieke betrekkingen met de regering van 
dat land. De raad stemt hiermee in. 

3 f. Publikaties in de pers naar aanleiding van het 
voorgenomen bezoek van de minister van LV aan 
de Sowjetunie 

Minister Braks betreurt de publikaties 
in de pers waarin wordt gesuggereerd dat hij 
heimelijk een bezoek zal brengen aan de 
Sowjetunie. De bron daarvan is mogelijk 
Buitenlandse Zaken. Spreker wijst erop dat 
dergelijke berichten de voorbereidingen van het 
bezoek kunnen frustreren. 

Staatssecretaris Van Eekelen spreekt 
zijn verbazing uit over de in de pers verschenen 
berichten. Van de zijde van Buitenlandse Zaken is 
niet de suggestie gewekt dat dit bezoek heimelijk 
zal plaatsvinden. 


