
Seer Geheim 

M I N I S T E R R A A D Ex . n r 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 7 oktober 1983 in het Catshuis 

aangevangen 's morgens om 10 uur en 
*s middags voortgezet 

minister-president Lubbers (beh.pt.10) 
en de ministers Van Aardenne 
(voorzitter bij pt.10), Braks 
(beh. pt.5, 10 ged. en 11 ged.). 
Brinkman, Van den Broek, Deetman, 
De Koning, Rietkerk, Ruding, De Ruiter, 
Schoo, Smit (beh. pt.l4e t/m 14g) en 
Winsemius (Afwezig is minister 
Korthals Altes) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.4). Korte, 
Van der Reijden (pt.10) en Scherpenhuizen 
(pt.14) 

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

(pt.1 t/m 3b, 
3d t/m 4 en 6 t/m 10) 
mevr.mr.E.Stolk 
(pt.3c, 5 en 
11 t/m 16) 

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

1 a. Notulen van de vergadering van 7 september 1983 
(nr.10614 en 10614c) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 
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(nr.10615 en 10615c) 

De notulen worden vastgesteld na de 
zigingen opgenomen in bijlage II. 
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c. Conclusies van de REZ-vergadering op 7 oktober 
1983 (Stuk nr.10640) 

Minister Braks zou aan de conclusie 
onder punt 3a (zuivel) 1° willen toevoegen dat de 
beoogde budgettaire beperking overeenkomt met 
eenderde van de door de Europese Commissie 
beoogde besparingen. 

Minister Van Aardenne vraagt naar 
aanleiding van de conclusie onder punt 3b 
(handelspolitieke aspecten) 2° of de minister van 
Landbouw en Visserij als enige bedoeld onderzoek 
zal verrichten. 

Minister Schoo tekent bij deze 
conclusie aan dat daarbij de belangen van de 
derde wereld zullen worden betrokken. Zij zou dat 
in de conclusie willen zien opgenomen. 

Minister Braks zou de conclusie onder 
punt 3c (monetaire compenserende bedragen) wat 
willen afzwakken. 

Minister Van den Broek wijst erop dat 
de Commissie nog een cijfermatige uitwerking zal 
geven van het Duitse voorstel. Zolang daarover 
geen duidelijke positie kan worden bepaald, zal 
Nederland het Commissievoorstel blijven steunen. 
Dit uitgangspunt zou aan de conclusie kunnen 
worden toegevoegd. 

De raad besluit op voorstel van de 
minister-president de conclusies van de 
REZ-vergadering•te aanvaarden met de volgende 
wijzigingen: 

1° Aan punt 3a (zuivel) 1° wordt toegevoegd: 
overeenkomend met een derde van de door de 
Europese Commissie beoogde bezuinigingen. 

2° Aan punt 3b (handelspolitieke aspecten) 2° 
wordt toegevoegd: Daarbij zullen de belangen 
van de derde wereld worden betrokken. 

3° Aan punt 3c (monetaire compenserende bedragen) 
wordt toegevoegd: en het commissievoorstel 
steunen. 


