
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD 

N T . 10561 

Notulen van de vergadering gehouden op 
donderdag 28 juli 1983 in de Blauwe Zaal van het 

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

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

Voorts is aanwezig staatssecretaris 
Koning 

Secretaris : drs.C.J.W.Wilmer (wnd) 
Hoofddirecteur RVD: drs.G.F.Lörtzer (plv.) 

1. Hamerstukken 

a. Wijziging van de lijsten I en V behorende bij 
het besluit U.A.-geneesmiddelen (Brief van de 
staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur dd. 5 juli 1983, nr.206369, met 
ontwerp-besluit) 

Zonder discussie aanvaard. 

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 3759
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/Z00875



eer Geheim - 4 - MR 28 juli 1983 

2 b. Verslag Staalraad van 25 juli 1983 

De vice-minister-president brengt 
verslag uit van de Staalraad van 25 juli jl. die 
hij als minister van Economische Zaken heeft 
bijgewoond. Tijdens de raad zijn verschillende 
zaken tegelijk aan de orde geweest. Onder meer is 
gesproken over verlenging van het enkele jaren 
geleden ingevoerde produktiequotastelsel 
ex art.58 van het EGKS-verdrag. Van Nederlandse 
zijde is indertijd gesteld dat invoering daarvan 
zinloos zou zijn als dat niet gepaard zou gaan 
met een herstructurering van de staalindustrie. 
In het kader van de herstructurering zijn plannen 
ingediend, waaromtrent de Europese Commissie 
heeft beslist. Zoals reeds eerder vermeld, was 
Hoogovens over de genomen beslissing ontevreden. 
Tijdens een gesprek dat spreker met de leiding 
van Hoogovens heeft gevoerd, is hem gebleken dat 
de onderneming bij het Hof in beroep wil gaan 
tegen de beschikking van de Commissie. Daaraan 
werd de vraag gekoppeld of de regering bereid was 
dit beroep te steunen. Hierop heeft spreker 
geantwoord dat dit afhankelijk is van de gedrags
lijn die de overige lidstaten kiezen. Volgens 
zijn informatie zullen de andere lidstaten geen 
beroep aantekenen. Als dit toch gebeurt, kan 
Nederland zich daarbij aansluiten. Spreker 
verwacht echter dat de lidstaten zich bij de 
genomen beslissing zullen neerleggen, met name 
omdat die betrekking heeft op de omvang van de 
capaciteit, terwijl de invulling wordt vrij
gelaten. Voor wat betreft het produktiequota
stelsel had de Commissie tot verlenging met 
tweeënhalf jaar besloten. Deze beslissing 
behoefde de goedkeuring van de raad. Verlenging 
werd nodig geacht om de herstructurering een kans 
van slagen te geven. Voorts zouden de quota's 
worden aangepast. In bilaterale gesprekken is 
uiteen gezet welke quotatoedeling de Commissie 
voor ogen stond. Door commissaris Davignon is 
bevestigd dat de quota voor Hoogovens groter 
wordt. Italië, dat in het verleden de meeste 
steun heeft ontvangen, heeft tegen de voornemens 
van de Commissie ernstig bezwaar gemaakt. Daarbij 
werd verwezen naar de demissionaire status van de 
regering. De Italianen wilden een hoger aandeel, 
wat ze hebben gekregen. Voorts wilden zij een 
herschikking en geen verlenging van het 
produktiequotastelsel met tweeënhalf jaar. In een 
informele bijeenkomst werd gesteld dat zonodig 
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een beroep zou worden gedaan op het in het geding 
zijn van een nationaal vitaal belang, ondanks de 
jongste Europese Raad te Stuttgart. Italië was 
bereid in te stemmen met een verlenging van het 
stelsel met een halfjaar. De Duitse 
vertegenwoordiging heeft vervolgens gepoogd een 
stemming te doen plaatsvinden. Dit bracht de 
vertegenwoordiging van het Verenigd Koninkrijk in 
een moeilijke positie, omdat die geïnstrueerd was 
zich tegen een voorstel tot stemming uit te 
spreken als een beroep zou worden gedaan op het 
akkoord van Luxemburg. De heer Davignon heeft er 
in dit verband uitdrukkelijk op gewezen dat het 
akkoord van Luxemburg niet geldt voor de EGKS. 
Het Griekse voorzitterschap wilde het ook niet 
tot een stemming laten komen als een beroep zou 
worden gedaan op dit akkoord. Als het toch tot 
een stemming zou zijn gekomen, zou de stem van 
Frankrijk beslissend zijn geweest. Vanuit Parijs 
werd echter de instructie gegeven dat de 
delegatie het akkoord van Luxemburg moest laten 
prevaleren boven de staalbelangen. Daarop heeft 
heeft de Bondsrepubliek zich neergelegd bij een 
verlenging van het stelsel met een halfjaar. Wel 
heeft men zich politiek gecommitteerd de regeling 
over een halfjaar met nog twee jaar te verlengen. 

Minister Braks informeert in hoeverre 
de tijdens de Staalraad genomen beslissingen 
leiden tot een budgettair beslag. Voorts vraagt 
hij op welke wijze de beslissingen zich verhouden 
tot de beslissing van de Belgische regering met 
betrekking tot de Waalse staalindustrie. 

De vice-minister-president antwoordt 
dat de Belgische regering na ruim twee weken 
vergaderen over de Waalse staalindustrie een 
belissing heeft genomen. Deze staat los van de 
tijdens de Staalraad genomen besluiten. Deze 
laatste leiden niet tot een budgettair beslag, 
behoudens voor wat betreft het sociaal volet. Het 
gaat daarbij echter om kleine bedragen. Wel moet 
worden aangetekend dat er op nationaal niveau 
enorme bedragen in de staalindustrie omgaan. 

Minister Braks merkt op dat de 
financiële steun die op nationaal niveau aan de 
staalindustrie wordt gegeven, juist aanleiding is 
voor zijn bezorgdheid. Wederom blijkt dat een 
nadere bezinning noodzakelijk is over het zich 
beroepen op een nationaal vitaal belang. In de 
Visserijraden geschiedt zulks regelmatig. De 
belangen van de lidstaten kunnen door dit 
veelvuldig beroep op het akkoord van Luxemburg 
ernstig worden geschaad. 
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De vice-minister-president erkent dat 
het niet nemen van besluiten in verband met een 
beroep op een nationaal vitaal belang, de 
belangen van andere lidstaten ernstig kan 
benadelen. Het is gewenst dit probleem op korte 
termijn in de REZ aan de orde te stellen. 

2 c. Begrotingsraad van 21/22 juli 1983 

Minister Braks merkt op dat tijdens de 
jongste Begrotingsraad afspraken zijn gemaakt met 
betrekking tot de aanvullende begroting 2/83 en 
de begroting voor 1984. De afspraken voor 1984 
houden een plafonnering van de landbouwuitgaven 
in, alsook besnoeiingen op andere terreinen waar
onder het regionaal en sociaal beleid. Spreker 
heeft niet de indruk dat de resultaten van de 
besprekingen voor Nederland ongunstig zijn, maar 
hij wijst erop dat het in Brussel verbazing heeft 
gewekt dat de Nederlandse delegatie niet werd 
geleid door een bewindspersoon. Het komt hem 
gewenst voor deze situatie in de toekomst te 
voorkomen en zonodig een vervanger te laten 
optreden. 

Staatssecretaris Koning voegt aan de 
opmerkingen van minister Braks toe dat minister 
Ruding de vorige week de Speciale Raad heeft 
bijgewoond. Gebleken is dat deze raad meerdere 
keren zal vergaderen dan is voorzien. Afgesproken 
is dat spreker zonodig de minister van Financiën 
daarbij zal vervangen. 

3. Wijziging van het pachtnormenbesluit 1977 (Brief 
van de staatssecretaris van Landbouw en Visserij 
dd. 19 juli 1983, nr.GS/JZ335, met 
ontwerp-besluit) 

Minister Braks licht toe dat de 
oorspronkelijke voorstellen zijn aangepast naar 
aanleiding van de uitgebrachte adviezen van het 
Landbouwschap en de commissie van advies voor het 
grond- en pachtprijspeil en het overleg dat heeft 
plaatsgevonden met de Tweede-Kamercommissie voor 
landbouw en visserij. Staatssecretaris Ploeg 
heeft de Tweede Kamer over zijn voornemens 


