
Zeer Geheim 

Ex. nr. 

Nr.10637 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 30 september 1983 in het Catshuis, 

aangevangen 's morgens om half elf 

Aanwezig: minister-president Lubbers (pt.3 ged. en 
4 t/m 15) en de ministers Van Aardenne 
(voorzitter bij pt.1, 2 en 3 ged.)/ Braks, 
Brinkman, Korthals Altes (pt.9, 14 ged. en 
15 ged.). Rietkerk, De Ruiter, Smit en 
Winsemius (Afwezig zijn de ministers 
Van den Broek, Deetman, De Koning, Schoo en 
Ruding) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Eekelen, Kappeyne van de Coppello en 
Koning 
Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: drs.C.J.W.Wilmer 
Hoofddirecteur RVD: drs.G.F.Lörtzer (plv.) 

1 a. Notulen van de vergadering van 1 en 2 september • 
1983 (nr.10611 en 10611c) 

Minister Rietkerk merkt op dat met 
betrekking tot punt 10 door Financiën wordt 
voorgesteld in conclusie c, 2°, regel 4 achter 
"jaren" toe te voegen: tot en met 1987. Hij heeft 
hiertegen geen bezwaar, mits aan de betreffende 
conclusie tevens wordt toegevoegd dat het kabinet 
bij de voorbereiding van de begroting 1988 een 
beslissing zal nemen over de beschikbaarheid van 
het bedrag van f.25 min voor 1988 en volgende 
jaren. 

MINISTERRAAD 
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2 g. Wijziging van het rijkszeeweringenreglement 
(Brief van de minister van Verkeer en 
Waterstaat dd. 22 september 1983, nr.50581, 
met ontwerp-besluit) 

Zonder discussie aanvaard. 

3. Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 27 september 1983 (Brief van de 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 27 september 1983, nr.258087, met bijlage) 

Minister Braks herinnert eraan dat voor 
dit jaar nog geen afspraken zijn gemaakt 
betreffende de haringvisserij in de zuidelijke 
Noordzee, die op 1 oktober aanvangt. Desondanks 
heeft spreker de vissers toestemming gegeven om 
te gaan vissen. In de situatie dat nog geen 
beslissing is genomen over de quotaverdeling, 
geldt nl. de verdeling van het voorafgaande jaar. 
De komende Visserijraad wordt van groot belang. 
Als er geen conclusies worden getrokken, dreigt 
de geloofwaardigheid van het gemeenschappelijk 
visserijbeleid in het geding te komen. 

De vice-minister-president merkt naar 
aanleiding van de conclusies van de coördinatie
commissie op dat er enkele informele raden hebben 
plaatsgevonden. De twee raden die spreker heeft 
bijgewoond, de Energie- en Industrieraad, waren 
erg goed georganiseerd. 

Minister Braks geeft te kennen dat ook 
de informele Landbouwraad, waarin over het 
structuurbeleid is gesproken, goed is verlopen. 
Wel onderkent hij problemen in het optreden van 
het Griekse voorzitterschap in formele zittingen. 

Staatssecretaris Van Eekelen toont zich 
enigermate bezorgd over de informele raden. Het 
Griekse voorzitterschap is op dit punt zeer 
actief en doet veel suggesties. Hoewel informele 
raden van nut kunnen zijn, bijv. om tot een 
doorbraak te komen, houden zij het risico in dat 
het voorzittende land met voorstellen komt, 
waaromtrent in de goede sfeer waarin informele 
raden plegen plaats te vinden een positieve 
indruk wordt gewekt, die het betreffende land in 
de formele raden een voorsprong geeft. Van 
Nederlandse zijde heeft men zich altijd aarzelend 
ten opzichte van het verschijnsel informele raden 
opgesteld. 
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Minister Winsemius betwijfelt of het 
door staatssecretaris Van Eekelen verwoorde 
standpunt kan worden gehandhaafd. De voortgang in 
formele raden verloopt buitengewoon traag. Om die 
reden zou toch meer op informele wijze moeten 
worden beraadslaagd, ook al zijn daar risico's 
aan verbonden. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat voor de komende informele Milieuraad acht 
onderwerpen op de agenda staan, die in een tijds
bestek van slechts 3 uur moeten worden besproken. 

De vice-minister-president sluit zich 
aan bij de opmerkingen van minister Winsemius. 
Zijn ervaringen met informele raden zijn gunstig. 
In dat kader kan vrijelijk van gedachten worden 
gewisseld, waarna de Commissie voorstellen kan 
uitwerken. Het is een goed middel om de positie 
van de Commissie te versterken. Voorkomen moet 
natuurlijk worden dat een positieve indruk 
ontstaat over op zich ongewenste voorstellen. 

Minister Braks geeft aan grote waarde 
te hechten aan de informele bijeenkomsten in 
verband met de mogelijkheden die deze bieden voor 
informele contacten met ambtgenoten over actuele 
onderwerpen, voor een informele raad is een 
agenda nauwelijks relevant. 

De raad stemt in met de conclusies van 
de coördinatiecommissie. 

3 b. Terugtrekking UNIFIL-bataljon (Brief van de 
minister van Defensie dd. 28 september 1983, 
nr.D83/035/32286, met bijlage) 

Minister De Ruiter merkt op dat de 
argumenten die ten grondslag hebben gelegen aan 
het in de raad van 16 17 en 20 juni jl. genomen 
besluit met betrekking tot het Nederlandse 
UNIFIL-bataljon, nog steeds van kracht zijn. 
Daarvan uitgaande is naar een nieuwe formule 
gezocht voor de aanwezigheid van een Nederlandse 
eenheid in UNIFIL-verband in Libanon. Deze 
aanwezigheid is voornamelijk gewenst om redenen 
van politieke aard en niet vanuit militair 
oogpunt. 


