
3 Zeer Geheim 

Ex .nr 
MINISTERRAAD 

Nr.10659 

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 ge d . ) . 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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3 e. Verslag EG-Visserijraad dd. 19 oktober 19fn 

Minister Braks herinnert onder 
verwijzing naar zijn uiteenzetting over het 
visserijoverleg tijdens de vergadering van de 
raad op 7 oktober jl., aan de doorbraak die in 
het overleg over de verdeling van het 
harinqquoturn leek te zijn ontstaan. Het enige nog 
resterende probleem scheen toen een verschil van 
mening te zijn tussen Nederland en de Europese 
Commissie over het procentuele aandeel van 
Nederland in de haringvangst die bestemd is voor 
menselijke consumptie. Tijdens de EG-Visserijraad 
op 19 oktober jl. bleek echter dat in de nieuwste 
voorstellen van de Europese Commissie Nederland 
nog geen 25% van deze haringvangst wordt 
aangeboden. Spreker heeft daarop laten weten dit 
voorstel volstrekt onbespreekbaar te achten. 
Ervan uitgaande dat Nederland zich niet op het 
nationaal vitaal belang zou beroepen en zich 
soepel zou opstellen, dacht het Griekse 
voorzitterschap het al snel op een stemming aan 
te kunnen laten komen. Bovendien bleek dat van 
Deense zijde buiten de vergadering om actie werd 
ondernomen Nederland bij een stemming in de Raad 
in een minderheidspositie te brengen. Spreker 
heeft daarop aangekondigd dat hij zich, voordat 
daadwerkelijk tot stemming zou worden overgegaan, 
op de verdragsbepalingen zou beroepen en 
onderbreking van de vergadering zou vragen. Op 
grond van de gegevens over de traditionele 
haringvangst van Nederland in de Noordzee, kan 
met recht een aandeel van meer dan 30% worden 
opgeëist. De Europese Commissie heeft bovendien 
in het verleden een en andermaal de verwachting 
gewekt dat Nederland een dergelijk aandeel zou 
krijgen. Spreker heeft de Europese Commissie 
verzocht alle voorstellen terzake terug te nemen 
en de onderhandelingen te heropenen. Een 
verlenging van de bestaande regeling die wel niet 
op het onlangs tot stand gekomen 
gemeenschappelijk visserijbeleid is gebaseerd, is 
voor Nederland gunstiger dan elke tot nu toe door 
de Europese Commissie voorgestelde regeling. Naar 
aanleiding van de recente ontwikkelingen met 
betrekking tot het zich beroepen op het nationaal 
itaal belang en de opstelling van Nederland in 

deze, lijkt nader beraad gewenst. Spreker pleit 
er niet voor de Nederlandse opstelling ten 
opzichte van het zg. akkoord van Luxemburg te 
wijzigen, maar vreest dat de tot nu toe ingenomen 
positie in de toekomst Nederland in grote 
moeilijkheden zal brengen. 
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Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat Nederland tot nu toe nooit een beroep op het 
nationaal vitaal belang heeft gedaan. Het is nu 
ook niet nodig dit in de onderhavige kwestie te 
doen. De verdeling van het haringquotum is voor 
Nederland zo'n belangrijke zaak dat de 
besprekingen daarover in de EG-raad dienen te 
worden voortgezet, totdat unanimiteit is bereikt. 
Als Nederland dit element tijdig in de 
onderhandelingen inbrengt, zal kunnen worden 
vermeden dat tot stemming zal worden overgegaan. 

Minister Van Aardenne is het niet met" 
de opmerking van staatssecretaris Van Eekelen 
eens. Hij herinnert eraan dat ook Italië onlangs 
bij de besprekingen over het staalbeleid in de EG 
heeft gedreigd zich op het nationaal vitaal 
belang te zullen beroepen als tot stemming zou 
worden overgegaan. Als de meeste lidstaten zich 
in tijd van nood op het nationaal vitaal belang 
zullen gaan beroepen, rijst de vraag of Nederland 
wel aan haar tot nu toe ingenomen positie dient 
vast te houden. 

Minister Braks acht het dringend 
gewenst dat in de coördinatiecommissie 
fundamenteel van gedachten zal worden gewisseld 
over de door Nederland in te nemen houding, als 
er in de toekomst in EG-raden op wordt aan
gedrongen een voorstel in stemming te brengen. 

De raad stemt er naar aanleiding van 
het verslag van de minister van Landbouw en 
Visserij en op voorstel van de minister-president 
mee in dat in de coördinatiecommissie een 
fundamentele gedachtenwisseling zal worden 
gehouden over de recente ontwikkelingen inzake 
het zich beroepen op het nationaal vitaal belang 
en de opstelling van Nederland in deze. 

3 f. Voorbereiding van de vergadering van de 
Nuclear Planning Group van de NAVO in Ottawa 

Minister De Ruiter deelt mee dat 
tijdens de vergadering van de Nuclear Planning 
Group (NPG) de zg. shift study van de high level 
group zal worden behandeld. Tussen deze studie en 
het zg. NAVO-dubbelbesluit van december 1979 
bestaat een zeker verband. Met name van 
Nederlandse zijde is destijds op deze studie 
aangedrongen om de kwestie van de kernbewapening 
integraal te bezien. Dit verzoek kwam voort uit 


