
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD Ex. nr 

Nr.10766 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 13 januari 1984 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
's morgens om 9 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Van Aardenne, Braks, 
Brinkman, Deetman, De Koning, 
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, 
De Ruiter, Schoo, Smit en Winsemius 
(Afwezig is minister Van den Broek) 

Voorts is aanwezig staatssecretaris 
Scherpenhuizen (pt.9b) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris : drs ..G.H.H.Maas 
Hoofddirecteur RVD: drs.G.F.Lörtzer (plv.) 

1 a. Notulen van de vergadering van 25 november 1983 
(nr.10711 en 10711d) 

Minister Korthals Altes wijst er in 
reactie op een opmerking van minister Smit op dat 
hij instemt met het voorstel in het rondgezonden 
wijzigingenblad op de notulen om een gedeelte van 
de tekst van zijn interventie op blz.28 te 
schrappen, gelet op de daaromtrent gerezen 
misverstanden. 

De raad besluit op voorstel van de 
minister-president de notulen vast te stellen na 
de wijzigingen opgenomen in bijlage I. 
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9 e. Wijziging vestigingsbesluit bouwnijverheids-
bedrijven 1958 (Brief van de staatssecretaris 
van Economische Zaken Van Zeil dd. 23 december 
1983, nr.3957, met ontwerp-besluit) 

Minister Winsemius wijst erop dat dit 
stuk, hoewel hij medeondertekenaar zal zijn, niet 
vooraf aan hem is voorgelegd. 

De minister-president stelt de raad 
voor het voorstel aan te houden tot de volgende 
vergadering. Intussen zal minister Winsemius 
hierover contact opnemen met staatssecretaris 
Van Zeil. De raad stemt hiermee in. 

3. Buitenlands beleid 

a. Benoeming in de buitenlandse dienst (Brief van 
de minister van Buitenlandse Zaken 
dd. 28 december 1983, nr.DC344066, met bijlage) 

De raad stemt in met de voordracht ter 
benoeming van mr.J.F.E.Breman tevens tot 
ambassadeur in de democratische volksrepubliek 
Jemen, met standplaats Djedda (Saoedi-Arabië). 

3 b. Ontwikkelingen binnen de agrarische sector van 
de EG 

Minister Braks deelt mee dat de 
Landbouwraad van de afgelopen week bevredigend is 
verlopen. Afgesproken is onder meer dat de 
voornaamste problemen op dit moment in de 
high level group zullen worden voorbereid en dat 
rapportage zal plaatsvinden op 6 en 7 februari. 
De voorstellen van de Europese Commissie voor de 
prijzen voor 1984 zullen via de normale kanalen 
worden voorbereid. Het Franse voorzitterschap wil 
hieromtrent in maart a.s. tot besluitvorming 
komen. Tijdens de Landbouwraad zijn de door 
Nederland genomen maatregelen ter bestrijding van 
varkenspest en van mond- en klauwzeer door alle 
overige lidstaten als voldoende beoordeeld. 
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Helaas treedt de Franse regering te tolerant op 
tegenover de Franse boeren die op dit moment via 
een blokkade het recht in eigen hand nemen. In 
feite trachten de Fransen marktondersteunende 
maatregelen af te dwingen. Op dergelijke 
voorstellen zal van Nederlandse zijde zeker niet 
worden ingegaan, zolang de blokkades worden 
gehandhaafd. Maandag en dinsdag a.s. zal tijdens 
een zitting van het permanente fytosanitaire 
comité in Brussel de door Nederland bestreden 
invoerstop die Groot-Brittannië heeft afgekondigd 
voor Nederlandse snijbloemen, aan de orde komen. 
Spreker heeft er goede hoop op dat ons land in 
het gelijk zal worden gesteld. 

Minister Ruding neemt aan dat bij de 
beslissingen die de Landbouwraad in maart moet 
nemen, ook de voorstellen van de Commissie inzake 
de bezuinigingen aan de orde komen. 

Minister Braks bevestigt dit. Hij deelt 
voorts mee dat de bondsrepubliek Duitsland en 
Nederland te zamen hebben voorkomen dat besluit
vorming plaatsvond over de financiering van het 
structuurbeleid. Zij hebben geweigerd voorstellen 
hiertoe goed te keuren zolang nog steun wordt 
verleend aan de zuivelsector. Later in de 
vergadering deelt spreker mee dat hem is bericht 
dat de Franse autoriteiten het onmogelijk hebben 
gemaakt 17 Nederlandse vrachtwagens geladen met 
vleesprodukten die in Parijs zijn, te lossen, 
ondanks het feit dat certificaten aanwezig waren 
conform hetgeen eerder deze week in de 
Landbouwraad is besloten. Telefonisch overleg van 
hemzelf met zijn Franse ambtgenoot heeft er toe 
geleid dat inmiddels 9 van de 17 wagens zijn 
gelost. De opstelling van de Franse autoriteiten 
baart spreker ernstige zorgen. 

3 c. Voorstel Europese Commissie inzake een steek-
proefenquete naar arbeidskrachten in 1984 

De minister-president deelt als 
minister van Buitenlandse Zaken a.i. mee dat de 
Europese Commissie een voorstel van een steek-
proefenquête heeft voorgelegd die nodig zou zijn 
om een goed inzicht te krijgen in het peil en de 
structuur van de werkgelegenheid en werkloosheid 
in elk der lidstaten. Negen lidstaten hebben 


