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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 21 oktober 1983 in het Catshuis, 

aangevangen 's morgens om half 11 en 
's middags in aansluiting aan 

de ministerraad van het 
Koninkrijk voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Brinkman, Deetman 
(beh.pt.1 t/m 3 e ) , De Koning, 
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, De Ruiter 
(beh.pt.10 t/m 13 en 14 ged.), Schoo, Smit 
en Winsemius (Afwezig is minister 
Van den Broek) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Brokx (pt.10 t/m 14), Van Houwelingen 
(pt.10, 12, 13 en 14 ged . ) . Van Eekelen, 
De Graaf (pt.10 t/m 1 4 ) , Van Leijenhorst 
(pt.1 t/m 3e) en Van Zeil (pt.4) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: drs.A.J.M.van Poppel 

(pt.1 t/m 9 en 
14a t/m 14c) 
drs.C.J.W.Wilmer 
(pt.10 t/m 13 
en 14d t/m 14g) 

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

1. Notulen van de vergadering van 7 oktober 1983 
(nr.10644 en 10644b) 

Minister Van Aardenne merkt op dat zijn 
wijzigingsvoorstel met betrekking tot het besluit 
over het aardgasbeleid (pt.lb, 5°) ten onrechte 
niet in bijlage I is opgenomen. Spreker meent dat 
minister Ruding tijdens de vergadering van 
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Buitenlands beleid 

a. Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring 
van het protocol inzake wijziging Europese 
overeenkomst inzake beperking van het gebruik 
van bepaalde detergenten in was- en reinigings
middelen (Brief van de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer dd. 13 oktober 1983, nr.1361, met 
bijlage) 

Zonder discussie aanvaard. 

b. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 19 oktober 1983 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 19 oktober 1983, nr.283905, met bijlagen) 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat Europees commissaris Ortoli in de Ecofin-raad 
op 24 oktober a.s. een mondelinge toelichting zal 
geven op het jaarrapport over de economische en 
sociale situatie van de Gemeenschap. In de 
conclusies van het voorzitterschap van de 
Europese raad die van 17 tot 19 juni jl. in 
Stuttgart is gehouden, is onder meer door 
Nederland aan de Europese Commissie verzocht aan 
te geven welke aanvullende maatregelen zouden 
kunnen worden getroffen om het economisch herstel 
te bevorderen. Algemene Zaken en Buitenlandse 
Zaken zijn van mening dat in het jaarrapport 
onvoldoende aandacht aan dit verzoek dat 
uiteindelijk in een opdracht is uitgemond, is 
besteed. Een bijstelling van het rapport op dit 
punt wordt, gelet op de opmerkingen die tijdens 
de Europese Raad door de minister-president zijn 
gemaakt, noodzakelijk geacht. Spreker vraagt 
minister Ruding tijdens de komende Ecofin-raad de 
Europese Commissie te verzoeken een oordeel te 
geven over aanvullende herstelbevorderende 
maatregelen, met name een investeringsimpuls van 
0,5%, die door de lidstaten zouden kunnen worden 
getroffen. 

De minister-president acht het onder 
erwijzing naar de conclusies die de raad 

destijds aan de motie-De Vries heeft verbonden, 
gewenst aan de gekozen beleidslijn vast te 
houden. Nederland mag tijdens de volgende 
Europese Raad niet worden verweten onderwijl niet 
op uitwerking van het verzoek aan de Commissie te 
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hebben angedrongen. In het jaarrapport wordt 
nauwelijks aandacht besteed aan de mogelijkheden 
tot activering van het bestaande gemeenschaps
instrumentarium. Van stimuleringsmogelijkheden in 
communautair verband wordt in het geheel geen 
melding gemaakt. De lidstaten afzonderlijk 
stellen zich op het standpunt dat een restrictief 
beleid moet worden gevoerd. Dat zou er zonder 
nadere stappen toe leiden dat over een 
stimuleringsbeleid geen uitspraak wordt gedaan. 
Daarom is een analyse die de hele EG betreft, 
thans noodzakelijk. 

Minister Ruding acht het nuttig, 
afhankelijk van de toelichting door commissaris 

- Ortoli, de aandacht te vragen voorbeen analyse 
van de mogelijkheden tot een gecoördineerd en op 

-ccof^<. d e lidstaten toegespitst stimuleringsbeleid. 
T. ̂ x^ort Minister Van Aardenne meent dat de 

tot 
CLv-v 

de 
Europese Commissie in Stuttgart een duidelijk 
omschreven opdracht heeft gekregen die in een 
rapport zal moeten uitmonden. Spreker meent dat 
tijdens de Ecofin-raad ermee kan worden volstaan 
de Europese Commissie aan de afspraak terzake te 
herinneren. 

De minister-president zet uiteen dat 
met zijn verzoek aan de Europese Commissie 
stimuleringsmogelijkheden na te gaan, is 
ingestemd, nadat daaraan op voorstel van premier 
Thatcher was toegevoegd dat het economische 
herstel niet op inflatoire wijze mocht plaats
vinden. Het is gewenst dat de afspraken tijdig 
voor de Europese Raad in Athene zullen zijn 
nagekomen. Hij stelt voor dat de minister van 
Financiën tijdens de behandeling van het jaar
rapport over de economische en sociale situatie 
van de Gemeenschap (Ecofinraad, punt 3) bij de 
Europese Commissie zal aandringen op afspraken 
die tijdens de Europese Raad in Stuttgart zijn 
gemaakt met betrekking tot de analyse van de 
mogelijkheden tot stimulering van de economieën 
van de lidstaten. De raad stemt hiermee in. 

3 c. Rapportage aan de Tweede Kamer over het 
Nederlandse optreden en de gang van zaken in 
de Veiligheidsraad (Brief van de minister van 
Buitenlandse Zaken dd. 13 oktober 1983, 
nr.275413, met bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 


