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MINISTERRAAD Ex.nr. 
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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 18 november 1983 in de Trêveszaal van het 

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

's avonds voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Van den Broek, Brinkman, 
Deetman, De Koning, Korthals Altes, 
Rietkerk, De Ruiter, Ruding, Schoo (pt.1 t/m 
11 en 12 ged.)/ Smit en Winsemius (pt.1 t/m 
11 en 12 ged.) (Afwezig is minister Braks) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Bolkestein (pt.3), Brokx (pt.12 ged.). 
De Graaf (pt.12), Hoekzema (pt.12 ged.) en 
Ploeg (pt.1 t/m 11 en 12 ged.) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: drs.C.J.W.Wilmer 

(pt.1 t/m 11 en 
12 ged.) 
mr.drs.R.K.Visser 
(pt.12 ged.) 

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

1. Notulen van de vergadering van 4 november 1983 
(nr.10677 en 10677b) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 
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Buitenlands beleid 

a. Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van 
de luchtvaartovereenkomst met Saoedi-Arabie 
(Brief van de staatssecretaris van " 
Buitenlandse Zaken dd. 31 oktober 1983, 
nr.294783, met bijlagen) 

Minister Ruding stemt in met het 
voorstel, maar vraagt aandacht voor het feit dat 
het in het algemeen wenselijk is zoveel mogelijk 
te streven naar het gebruik van de door de IATA 
opgestelde standaardclausule voor wat betreft 
hetgeen is geregeld in art.11. Minister Smit zegt 
toe daarmee rekening te zullen houden. 

De raad aanvaardt het voorstel. 

b. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 15 november 1983 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 15 november 1983, nr.307902, met bijlagen) 

Minister Ruding merkt met betrekking 
tot de conclusies over de EG-begroting 1984 op 
dat om een tweetal redenen bijzondere aandacht is 
vereist voor de begrotingsproblemen van de 
Gemeenschap. In de eerste plaats dienen de 
lopende zaken te worden bezien in het licht van 
hetgeen wordt besproken in het kader van de 
post-Stuttgartoperatie. In de tweede plaats moet 
in acht worden genomen dat de toestand rond de 
feitelijke inkomsten en uitgaven zeer nijpend is 
geworden. Zowel de ontvangsten als de uitgaven 
laten tegenvallers zien. Op grond daarvan lijkt 
het spreker gewenst ten aanzien van de 
voorstellen van het Europese Parlement een 
strenger standpunt in te nemen dan vorig jaar._ 
Toen is ingestemd met een marge; daartoe is hij 
nu niet bereid. De 1% BTW-grens is praktisch 
bereikt. Spreker heeft moeite met de voorgestelde 
conclusie met betrekking tot de onverplichte 
uitgaven (betalingskredieten), waarin wordt 
gesteld dat uiteindelijk een bescheiden 
doorbreking van de MSP-marge acceptabel zou 
kunnen zijn ter bereiking van overeenstemming in 
de raad. Er dient rekening mee te worden gehouden 
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dat een overschrijding ten bedrage van 50 mecu 
voor Nederland een extra afdracht betekent van 
f.7 min. Spreker is er geen voorstander van de 
gevraagde ruimte te geven. Ten aanzien van de 
vastleggingskredieten heeft de coördinatie
commissie geconcludeerd dat het voorstel van het 
Europese Parlement om 1210 mecu voor het Europese 
industriebeleid op te voeren, moet worden 
afgewezen. Met inbegrip van het amendement inzake 
het industriebeleid heeft het parlement echter 
voorgesteld de vastleggingskredieten met meer dan 
2 mld ecu te verhogen. Aan de andere amendementen 
wordt in de conclusie van de coördinatiecommissie 
geen aandacht besteed. Het is gewenst 
uitdrukkelijk vast te stellen dat ook deze moeten 
worden afgewezen. 

Minister De Koning is het eens met 
minister Ruding dat de voorstellen ter zake van 
de vastleggingskredieten moeten worden afgewezen. 
Voor wat betreft de onverplichte uitgaven is het 
Europese Parlement met zijn voorstellen gebleven 
binnen de 1% BTW-grens. Deze grens dient 
uiteraard gerespecteerd te worden. Bij de stand
puntbepaling over de betalingskredieten lijkt het 
spreker echter gewenst rekening te houden met de 
van Nederlandse zijde gestelde prioriteiten, te 
weten het sociaal fonds en de ontwikkelings
samenwerking. Daaraan dient voldoende recht te 
kunnen worden gedaan. 

Minister Van Aardenne sluit zich aan 
bij de door de minister van Financiën gemaakte 
opmerkingen. Instemmen met een doorbreking van 
het MSP lijkt hem in dit stadium gevaarlijk. 
Daardoor zou de 1% BTW-grens nog verder onder 
druk komen te staan. 

Minister Schoo bepleit, mede met het 
oog op de relatie met het Europese Parlement, een 
zekere soepelheid, mits binnen de 1% BTW-grens 
wordt gebleven. 

Minister Van den Broek is het ermee 
eens dat de 1% BTW-grens moet worden 
gerespecteerd. Gelet op de wijze waarop 
besprekingen in de Begrotingsraad plegen te 
verlopen, dient de Nederlandse delegatie wel 
enige onderhandelingsruimte te worden geboden. In 
de jongste Speciale Raad is eveneens aangedrongen 
op eerbiediging van de MSP-marge. Spreker is 
bereid in te stemmen met een scherpere 
formulering van de conclusie ter zake van de 
betalingskredieten, maar het is raadzaam de 
mogelijkheid van enige doorbreking open te houden. 
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De minister-president acht een 
doorbreking van het MSP met 200 mecu volstrekt 
onaanvaardbaar. Hij is het met de minister van 
Financiën eens dat geen verdere overschrijding 
meer kan worden toegestaan. Het is ten zeerste 
gewenst dat van Nederlandse zijde wordt vast
gehouden aan respectering van de MSP-marge. Als 
onverhoopt doorbreking toch noodzakelijk lijkt, 
zal staatssecretaris Van Eekelen daarover tevoren 
contact kunnen opnemen met de minister van 
Financiën. 

Minister De Koning hecht eraan dat de 
Nederlandse delegatie zal kunnen vasthouden aan 
de eigen prioriteiten. 

Minister Ruding wijst erop dat het 
Europese Parlement binnen het MSP een marge van 
ruim 380 mecu toekomt. Die wordt onverlet 
gelaten. Voor wat betreft de vastleggings
kredieten dient te worden uitgesproken dat ook de 
overige amendementen ten bedrage van 866 mecu 
niet aanvaardbaar zijn. 

Minister Winsemius merkt op dat de 
coördinatiecommissie eveneens concludeerde dat 
Nederland tijdens de Interne-Marktraad erop zal 
aandringen dat voortgang wordt gemaakt met 
bespreking van de technische reserves ten aanzien 
van de diverse harmonisatierichtlijnen. Die 
zouden zo spoedig mogelijk aan de 
Interne-Marktraad moeten worden voorgelegd. 
Spreker wijst erop dat de richtlijnen enkele 
jaren geleden zijn ontworpen en op bepaalde 
punten zijn achterhaald. Met het aandringen op 
een spoedige behandeling is hij het eens, maar de 
richtlijnen zullen dan wel moeten worden 
aangepast of tenminste de mogelijkheid daartoe 
moeten bevatten. 

Minister Van den Broek wijst erop dat 
de interne-marktproblematiek, in bijzonder het 
handelspolitiek instrument, nog aan de orde zal 
komen in de vergadering van de REZ van 
25 november a.s.. 

Staatssecretaris Bolkestein geeft te 
kennen de betreffende vergadering van de REZ niet 
te kunnen bijwonen. Om deze reden wenst hij nu 
van de gelegenheid gebruik te maken om bij de 
conclusies ter zake van het handelspolitiek 
instrument een kanttekening te plaatsen. Gelet op 
de opstelling van Frankrijk en Italië zullen 
voldoende waarborgen moeten worden geschapen 



Zeer Geheim -7- MR 18 november 1983 
(Pt.3b) 

tegen versterking van protectionisme. ín dat 
licht wordt voorgesteld dat Nederland toezicht 
door de Raad zou dienen te bepleiten volgens 
procedures die de garanties van art.113 van het 
EG-verdrag bieden. Naar sprekers mening zou het 
zwaartepunt bij de Raad moeten liggen. Daarvan 
uitgaande kan de betreffende conclusie beter als 
volgt worden geformuleerd: Nederland dringt aan 
op toepassing van art.113 van het EG-verdrag. 

De minister-president stelt voor de 
conclusies te aanvaarden met de volgende 
aantekeningen: 

1° Voor wat betreft de onverplichte uitgaven 
(betalingskredieten) zal worden vastgehouden 
aan respectering van de MSP-marge. Als voor 
het bereiken van overeenstemming doorbreking 
van het MSP boven de marge nodig blijkt, zal 
de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
daarover contact opnemen met de minister van 
Financiën. 

2° Voor wat betreft de onverplichte uitgaven 
(vastleggingskredieten) zal eveneens worden 
vastgehouden aan het voor deze kredieten 
geldende MSP. 

3° De minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer en de staats
secretaris van Economische Zaken Bolkestein 
zullen voor de vergadering van de REZ van 
25 november a.s. hun tijdens de raad gemaakte 
opmerkingen over de conclusies met betrekking 
tot de voorbereiding van de interne markt van 
25 november a.s. aan de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken doen toekomen. 

De raad stemt hiermee in. 


