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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 17 februari 1984 in de Trêveszaal van 
het Kabinet Minister-President, aangevangen 

's morgens om half elf en 
's middags voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Van Aardenne, Braks, 
Brinkman, Van den Broek, Deetman, 
De Koning (pt.1 t/m 9 ) , Korthals Altes, 
Rietkerk, Ruding, Schoo en Winsemius 
(Afwezig zijn de ministers De Ruiter en 
Smit) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Eekelen (pt.3), Brokx (pt.4). 
Van Houwelingen, Kappeyne van de Coppello 
(pt.3b en 5 t/m 10), Koning (pt.4 en 9) en 
Scherpenhuizen (pt.1 t/m 6 en 9) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: mr.drs.R.K.Visser 

(pt.1 t/m 3a en 
3c t/m 4) 
drs.G.H.H.Maas 
(pt.3b en 5 t/m 10) 

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

1» Notulen van de vergadering van 3 februari 1984 
(nr.10788 en 10788b) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
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2 k. Wijziging van het schepenbesluit 1965 (Brief 
van de minister van Verkeer en Waterstaat 
dd. 1 februari 1984 , nr.20841 , met 
ontwerp-besluit) 

Van de agenda afgevoerd. Het voorstel 
zal worden behandeld in de ministerraad van het 
Koninkr ijk. 

2 1. Wijziging van het mijnreglement 1964 (Stb.538) 
inzake aanpassing aan de wijzigingen van de 
hinderwet (Brief van de minister van 
Economische Zaken dd. 1 februari 1984, 
nr.384/III/5123, met ontwerp-besluit) 

Zonder discussie aanvaard. 

Buitenlands beleid 

a. Aanbeveling van de internationale commissie ter 
bescherming van de Rijn tegen verontreiniging 
tot vermindering van de verontreiniging van het 
Rijnwater door chroom (Brief van de minister 
van Verkeer en Waterstaat dd. 25 januari 1984, 
nr.3342, met bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 

3 b. Conclusies van de REZ-vergadering 
dd. 17 februari 1984 (Stuk nr.10805) 

Minister Deetman verzoekt naar 
aanleiding van de REZ-conclusies zijn ministerie 
te betrekken bij het onderzoek waarvan op blz.3 
van de conclusies van de coördinatiecommissie van 
14 februari jl. sprake van is. Minister 
Van den Broek stemt hiermee in. 

Minister Brinkman merkt naar aanleiding 
van conclusie 3a, 1° op dat bij de ontwikkeling 
van de eigen middelen van de Gemeenschap niet 
zonder meer vooraf van een uitbreiding moet 
worden uitgegaan. Het uitgangspunt dat hoe dan 
ook meer geld ter beschikking zou moeten worden 
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gesteld, is niet door de raad gesanctioneerd en 
vereist ook een uitspraak over het verdeel
systeem. Minister Van den Broek wijst erop dat de 
voorwaarden waaronder aan uitbreiding van de 
eigen middelen voor de Gemeenschap wordt 
meegewerkt, in de raad reeds meermalen zijn 
besproken. Minister Brinkman wijst erop dat niet 
over de hoogte van de daarmee gemoeide bedragen 
is gesproken. Minister Van den Broek antwoordt 
dat dit onderwerp weer aan de orde zal komen bij 
de uiteindelijke besluitvorming over de 
medewerking aan de uitbreiding van de eigen 
middelen. Spreker stelt vervolgens voor om in 
punt 4a, 1° de tekst van regel 10 t/m 12 een 
wijziging aan te brengen. 

Minister Braks wijst erop dat hij nog 
niet in staat is om de raad een inzicht te geven 
in de standpunten van andere lidstaten ten 
aanzien van mogelijke toepassing van 
kwantitatieve beperkingen in de groente- en 
fruitsector gedurende de overgangsperiode bij de 
Spaanse toetreding. Hij zal de informatie zo 
spoedig mogelijk doorgeleiden naar de minister 
van Buitenlandse Zaken. Overigens wijst hij erop 
dat hij zich verzet tegen het aanbrengen van 
kwantitatieve beperkingen en daarom niet instemt 
met de conclusie die daarover onder punt 4a.1° is 
verwoord. Dit punt zou naar zijn mening een 
nadere discussie in de raad vereisen. 

De min ister-president stelt vast dat 
minister Braks instemt met de door de raad 
geformuleerde voorkeursoplossing, maar geacht 
wenst te worden te hebben tegengestemd tegen de 
aanvullende conclusie waarin kwantitatieve 
beperkingen niet volledig worden uitgesloten. 

Minister Schoo is van oordeel dat in 
punt 4b de bezwaren tegen een nationale 
toerekening van EOF-bijdragen zouden moeten 
woraen verwoord. 

De raad stemt op voorstel van de 
minister-president in met de voorgestelde 
conclusies met de volgende wijzingen: 

1° In punt 4.a.l wordt de tekst van regel 10-12 
"alsnog in de .. t/m .. alsmede" vervangen 
door: met een regeling van het instrument van 
prijsaanpassingsmechanismen met afnemende 
compensatoire heffingen kan worden volstaan, 
danwel - ingeval enig kwantitatief mechanisme 
onvermijdelijk blijkt -. 
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2° De aanvang van punt 4b komt als volgt te 
luiden: Met behoud van principiële bezwaren 
zal, indien de noodzaak zou blijken van een 
nationale toerekening van EOF-bijdrage, de 
raad nader beslissen. 

3 c. De situatie in Libanon (Zie notulen 
m.r. 10 februari 1984, punt 3g) 

Staatssecretaris Van Houwelingen 
informeert naar de uitspraak die minister 
Van den Broek in de Kamer heeft gedaan over de 
eventuele Nederlandse deelneming in een 
VN-vredesmacht in B e i r o e t B i j een beslissing 
hierover» zal in ieder geval de minister van 
Defensie moeten worden betrokken. 

Minister Van den Broek wijst erop dat 
hij in de Kamer de medeverantwoordelijkheid van 
de minister van Defensie op dit gebied duidelijk 
heeft onderstreept. Bovendien heeft hij slechts 
in zeer geclausuleerde termen gesproken over een 
eventuele Nederlandse deelneming. 

*M*«*y ^ckor Ui . 

H s 3 d. Portugese fregatten (Brief van de staats
secretaris van Defensie Van Houwelingen 
dd. 15 februari 1984 , nr . 83/020/4376 , met 
bijlagen) 

? Hij w\y*t erop 

U a ^ dt^ (brode 

Minister Van Aardenne vraagt waar de 
een of meer fregatten voor Portugal zouden moeten 
worden gebouwd. Hij neemt aan dat dit bij de 
Koninklijke Maatschappij De Schelde (KSM) zal 
gebeuren. In dat geval zou de bouw van de 
M-fregatten voor de Koninklijke Marine moeten 
worden vertraagd en het geld dat daarmee wordt 
uitgespaard, zou eventueel kunnen worden 
aangewend voor de bouw van de Portugese 
fregatten. Meer geld is voor dit project niet 
beschikbaar . 

Minister Ruding kan instemmen met het 
voorstel indien aan een aantal voorwaarden wordt 
voldaan. Ook de andere afspraken die destijds 
zijn gemaakt, moeten worden bevestigd. Hieronder 
valt dat de eventuele bouw bij KMS zal plaats
vinden. Dit is een gevolg van het raadsbesluit 
over de continuïteit van die werf. Spreker wijst 
erop dat bouwen bij de KMS een vermindering van 


