
Zeer Geheim 

Ex.nr. 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 16 maart 1984 in de Trêveszaal van 

het Kabinet Minister-President, 
aangevangen fs morgens om 
half twaalf en 's middags 

voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Van Aardenne, Brinkman, 
Van den Broek, Deetman, De Koning 
(pt.13 t/m 17, 18b, 19a, 19c en 19d), 
Korthals Altes (pt.1 t/m 18a en 19b), 
Rietkerk, Ruding, De Ruiter, Schoo, 
Smit en Winsemius (Afwezig is minister 
Braks) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Bolkestein (pt.1 t/m 3b, 3d t/m 12, 18a en 
19b), Brokx (pt.3c, 13 t/m 17, 18b, 19a, 19c 
en 19d), De Graaf, Kappeyne van de Coppello 
(pt.15). Ploeg (pt.1 t/m 13 ged.) en 
Van der Reijden (pt.1 t/m 3b, 3d t/m 12, 18a 
en 19b) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: mevr.drs.G.A.Hofenk 

(pt.1 t/m 3b, 3d t/m 12, 
18a en 19b) 
drs.G.H.H.Maas (pt.3c, 
13 t/m 17, 18b, 19a, 
19c en 19d) 

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

Notulen van de vergadering van 2 maart 1984 
(nr.10828 en 10828b) 

De minister-president stelt de raad 
voor de notulen vast te stellen na de wijzigingen 
opgenomen in bijlage I. Op verzoek van minister 
Van Aardenne stelt hij voor op blz.25 bij k, 
vijfde regel tussen "dat" en "bij" toe te voegen: 
ook. Minister Van Aardenne voegt hieraan ter 
kennisneming van de raad toe dat hij met de 
notulen akkoord gaat indien wat betreft het 
gestelde op blz.24, onder b het secretariaat bij 
de adviooraad\militaire produktie berust en dat 
dit ook in punt 1 op blz.26 is geïncludeerd. De 
raad stemt hiermee in. 
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2 h. Het brengen onder het regime van de opiumwet 
van het middel "alfentanil" (Brief van de 
staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur dd. 29 februari 1984, nr.095500, 
met ontwerp-besluit) 

2 i. Wijziging van het algemeen besluit inzake het 
aantonen van aflatoxine in grondnoten; 
warenwet (Brief van de staatssecretaris van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur dd. 
5 maart 1984, nr.254757, met ontwerp-besluit) 

De punten 2h en 2i worden zonder 
discussie aanvaard. 

3. Buitenlands beleid 
a. Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van 

de overeenkomst met Finland inzake wederzijdse 
bijstand in douanezaken (Brief van de 
staatssecretaris van Financiën dd. 29 februari 
1984, nr.084-551, met bijlagen) 

3 b. Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van 
de overeenkomst met Spanje inzake wederzijdse 
bijstand in douanezaken (Brief van de 
staatssecretaris van Financiën dd. 29 februari 
1984, nr.084-552, met bijlagen) 

De punten 3a en 3b worden zonder 
discussie aanvaard. 

3 c. Conclusies van de REZ-vergadering dd. 16 maart 
1984 (Stuk nr.10840) 

Minister Deetman wijst erop dat in 
conclusie 3a, 4° wordt gesteld dat de delegatie 
geen blokkade zal leggen op het voorlopige 
akkoord over de MCB's. Een vorige maal is 
afgesproken dat besluitvorming over de financiële 
problematiek van de Gemeenschap zou plaatsvinden, 
nadat inzicht zou zijn verschaft in alle 
consequenties. Dat is op dit moment niet het 
geval. 
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Minister Van den Broek herinnert eraan 
dat de desbetreffende discussie ging over de 
uitbreiding van de eigen middelen. Een eventuele 
verhoging van het BTW-plafond met 0,4% betekent 
een extra last f die vanaf 1986 geleidelijk 
oploopt naar een maximum van f.700 min. Over de 
dekking van deze bedragen is afgesproken dat dit 
exogeen zou geschieden, tenzij het duidelijk gaat 
om vervangend beleid of om een uitgave waarbij 
een departementale begroting heel duidelijk is 
betrokken. 

De minister-president bevestigt dat de 
dekking van dit bedrag hetzij via ombuigingen op 
de begrotingen, hetzij via verhoging van de 
belastingen zal moeten worden gerealiseerd. 

Minister Deetman is van oordeel dat 
geen besluiten kunnen worden genomen zolang geen 
volstrekte helderheid over de financiële 
consequenties bestaat. 

Minister Ruding wijst erop dat op dit 
moment geen volledige helderheid kan worden 
verschaft. In feite gaat het om een drietal 
problemen. In 1984 komt er een aanslag in verband 
met de overschrijding van de huidige uitgaven. 
Het gaat hier om een exogene tegenvaller, 
waarvoor extra ombuigingen zullen moeten worden 
aangebracht. Een voortzetting van die 
overschrijding in 1985 is waarschijnlijk. 
Vervolgens is het mogelijk dat wordt besloten tot 

f ^ da. nationale compensatiemaatregelen in 1985. Hij 
^ W » : > W r c * ^ verwijst hiervoor naar besluit 3a, 5°. Ten slotte 
^ ^ a c U ^ gaat het om de uitbreiding van de eigen middelen. 

-L ± * r i ̂  Hiervoor zijn de door minister Van den Broek 
D * ! d c ; ^ a u\Z ' geroeraoreerde afspraken gemaakt/" 
u<^Vxoaa^o Minister Van den Broek wijst erop dat 
<U. ^ « J u ^ t l n c , a . ! T l , h e t b i J d e EG-uitgaven niet gaat om een last 
fcb*^ wiajt 2^ "waarvoor ons land niets terugkrijgt. Nederland is 

3 O A " u a a 4 n o 9 steeds een netto-ontvanger uit de 
gemeenschapskas. Dit nog afgezien van de 
geweldige voordelen die de vrije markt voor 
Nederland heeft. 

De minister-president merkt op dat 
mogelijk volgende week vrijdag al moet worden 
gesproken over de problematiek van de nationale 
compensatiemaatregelen. De uitbreiding van de 
eigen middelen vergt parlementaire goedkeuring. 
Afgesproken zou moeten worden dat op dat moment 
de financiële aspecten die hieraan zijn 
verbonden, zowel de voor- als de nadelen als de 
wijze waarop de benodigde extra bedragen worden 
opgebracht, in het stuk aan de Tweede Kamer 
duidelijk zijn aangegeven. 
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Minister Brinkman is van oordeel dat de 
nu voorgestelde tekst van de REZ-conclusies 
teveel ruimte voor nog niet te overziene extra 
financiële consequenties biedt. Hij wenst geacht 
te worden te hebben tegengestemd tegen 
uitbreiding van de financiële middelen voor de 
Gemeenschap. Minister Deetman sluit zich hierbij 
aan. 

Minister Van Aardenne is van oordeel 
dat de Nederlandse delegatie bij het komende 
topoverleg voldoende vrijheid van handelen moet 
krijgen. Voorkomen moet worden dat Nederland het 
slagen van de topconferentie zou blokkeren. 

De minister-president wijst erop dat de 
laatste zin van punt 3c, 2° niet mag worden 
opgevat als een blanco cheque voor het geval dat 
geen overeenstemming over verhoging van het 
BTW-plafond tot 1,4% wordt bereikt. De 
Nederlandse begroting mag geen sluitpost worden. 
Er kan een situatie ontstaan waarbij Nederland 
een oplossing blokkeert. 

Minister Ruding wijst erop dat de 
ministerraad op 2 december 1.983 onder meer heeft 

* " , n i*Vgr ftuAit^ besloten dat de extra afdracht ten behoeve van 
e x t r a uitgaven van de EG zal worden gecompenseerd 

^ ^ ^ ^ V ^ r o o ^ op de rijksbegroting. Dit besluit blijft in stand 
^ t ^ A o z o lang d e r a a d niet expliciet besluit tot 

^rnouArU a ^ - wijziging hiervan. 
De minister-president sluit zich 

hierbij aan, maar wijst erop dat althans een 
aantal leden van de raad onvoldoende de omvang 

L ^ ^ O c t T van de financiële gevolgen van dit besluit zoals 
^S^KJ A2 d i e n u g a a t b l i J k e n , heeft kunnen voorzien. 

Destijds werd er ook van uitgegaan dat het voor 
een belangrijk deel ging om extra uitgaven ten 
behoeve van vervangend beleid. Naar nu blijkt zal 
dat niet het geval zijn. De financiële gevolgen 
voor Nederland zullen nader in kaart moeten 
worden gebracht. 

Minister Winsemius vraagt naar de 
grenzen van het mandaat voor de bewindspersonen 
die het topoverleg zullen bijwonen. 

De minister-president wijst erop dat in 
de vergadering van de REZ een aantal bewinds
personen van mening bleek dat een hoger 
BTW-plafond dan 1,4% acceptabel zou zijn. 
Daartegenover stond de mening van een aantal 
andere bewindspersonen, waaronder de minister van 
Financiën, dat een hoger plafond dan 1,4% niet 
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zou kunnen worden geaccepteerd. Spreker deelt dit 
laatste standpunt. De situatie kan echter 
ontstaan dat een totaalpakket wordt aangeboden 
waarin een verhoging die in geringe mate de 1,4% 
te boven gaat, is voorzien en dat voor Nederland, 
alles afwegende, desalniettemin toch acceptabel 
zou kunnen zijn. 

Minister Deetman is in het verleden al 
meermalen onaangenaam getroffen door de wijze van 
voorbereiding van besluiten betreffende de 
samenwerking binnen de Europese Gemeenschap. De 
voorbereidingsprocedure hiervoor is volstrekt 
onvoldoende. Op korte termijn zal deze procedure 
opnieuw moeten worden bezien. 

De raad stemt op voorstel van de 
minister-president in met de conclusies van de 
REZ-vergadering met de aantekening dat de 
minister-president in overleg met de minister van 
Buitenlandse Zaken de leden van de raad na afloop 
van de komende bijeenkomst van de Europese top 
schriftelijk zal rapporteren over de resultaten 
van die bijeenkomst en daarbij tevens voorstellen 
zal doen inzake de procedure die moet worden 
gevolgd voor de verdere verwerking van deze 
resultaten. 

3 d. Nederlandse regeringswaarnemers bij de 
verkiezingen in El Salvador 

Minister Van den Broek deelt de raad 
mee dat er twee Nederlandse regeringswaarnemers 
zijn aangewezen voor het volgen van de 
verkiezingen in El Salvador. Dit zijn de heren 
drs.P.Nelissen, beleidsmedewerker bij het CLAT en 
dr.T.Kerstiëns, directeur buitenlandse 
betrekkingen bij het CEBEMO. Bij het beleidsdebat 
in de Tweede Kamer over deze kwestie gingen de 
regeringspartijen en D'66 als enige oppositie
partij akkoord met het sturen van Nederlandse 
waarnemers. Spreker verduidelijkt naar aanleiding 
van een vraag van minister De Ruiter of juist 
niet partijvertegenwoordigers als waarnemer 
moesten worden aangewezen dat de waarnemers op 
uitnodiging van de Salvadoraanse regering de 
verkiezingen zullen volgen en dat de selectie van 
de personen heeft plaatsgevonden op basis van 
belangstelling, kennis van regio en taal en 
geschiktheid om onbevooroordeeld verslag te doen. 
Tijdens het debat in de Tweede Kamer is over de 
personen eigenlijk niet gesproken. 


