
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD EX . nr 

Nr.10855 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 23 maart 1984 in de Trêveszaal van het 

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

voortgezet 

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

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.11), Van Eekelen (pt.3). 
De Graaf (pt.4 en 5 ) , 
Kappeyne van de Coppello (pt.9) en 
Van Zeil (pt.9 en 10) 

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

(pt.1 t/m 4, 6, 7, 
12 en 14b t/m 14d) 
drs.G.H.H.Maas 
(pt.5, 8 t/m 11, 
13, 14a en 14e) 

Hoofddirecteur RVD : drs.G.F.Lörtzer (plv.) 

1» Notulen van de vergadering van 9 maart 1984 
(nr.10838 en 10838b) 

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

2. Hamerstukken 

a ; Naturalisatie van Sofia S.Absalom en 30 anderen 
(Brief van de staatssecretaris van Justitie 
dd. 7 maart 1984, nr.830/018, met wetsontwerp) 

Zonder discussie aanvaard. 
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Zeer Geheim 7- MR 23 maart 1984 
(Pt.3d) 

De raad aanvaardt op voorstel van de 
minister-president de conclusies van de 
coördinatiecommissie met de aantekening dat 

1° de minister van Landbouw en Visserij aan de 
minister van Buitenlandse Zaken zal doen 
toekomen voor de a.s. algemene EG-raad een 
cijfermatig overzicht over de relatieve kosten 
van het landbouwbeleid per lidstaat; 

2° de minister van Landbouw en Visserij zal 
trachten bij de komende Landbouwraad een 
raadsverklaring te verkrijgen over de 
voorzitterstekst van de Europese Raad van 
19 en 20 maart jl. ten aanzien van de handels
politiek en ontwikkelingslanden, ertoe 
strekkend dat de zg. kaderovereenkomsten niet 
strijdig zullen zijn met de zg. voedsel-
strategie. De minister voor Ontwikkelings
samenwerking zal daartoe aan de minister van 
Landbouw en Visserij nog een concept-verklaring 
verstrekken. 

3 e. Spoedbijeenkomst EG-Transportraad 

Minister Smit maakt er melding van dat 
de vorige dag een spoedbijeenkomst van de 
Transportraad heeft plaatsgevonden. De grens
problemen zijn daarbij opgelost en de richtlijn 
tot vereenvoudiging van douaneformaliteiten en de 
verruiming van grensfaciliteiten zal met ingang 
van 1 januari 1985 worden ingevoerd. Op ander 
gebied was de Transportraad echter weinig succes
rijk. Frankrijk en de Bondsrepubliek verzetten 
zich tegen harmonisatie van motorrijtuigen
belasting en op het gebied van de tolheffing en 
infrastructuur werd ook niets bereikt. Spreker 
vraagt of tijdens de Europese Raad aan 
Griekenland 25 min e.c.u. voor infrastructurele 
werken is toegezegd. Hiervan werd gezegd dat dit 
een politiek besluit betrof, waaraan moeilijk te 
tornen viel. ín verband met een informele 
bijeenkomst van de transportministers te Parijs 
op 2 april a.s. zou spreekster graag hierover 
nader worden geïnformeerd. Zij acht het echter 
beter indien reeds tijdens de Algemene Raad van 
27 maart a.s. zou worden vastgesteld in hoeverre 
er van een besluit kan worden gesproken. 



Zeer Geheim -8- MR 23 maart 1984 
(pt.3e) 

De minister-president verklaart dat van 
Griekse zijde een memorandum ter tafel lag. Dit 
is echter niet in de vergaderorde opgenomen en 
Griekenland is akkoord gegaan met de tekst van de 
Commissie. Er is dus niet een dergelijk politiek 
besluit genomen en dit punt is ook niet opgenomen 
in de ontwerp-conclusies van de voorzitter. 

Staatssecretaris Van Eekelen oppert de 
mogelijkheid om via de Europese vrijhandels
organisatie te proberen Zwitserland tot andere 
gedachten te bewegen ten aanzien van de tol
heffing . 

Minister Smit antwoordt dat de Bonds
republiek ertegen is om op dit punt iets anders 
te doen dan het schrijven van een brief door de 
voorzitter van de Transportraad, omdat zij 
bilateraal met Zwitserland onderhandelt over dit 
punt. Spreekster is het er echter mee eens dat 
het Zwitserse optreden in strijd is met de 
afspraken over de vrijhandelszone en dat 
hiertegen iets moet worden gedaan. 

f. Staatsbezoek aan Denemarken 

Minister Van den Broek kondigt aan dat 
H.M.de Koningin van 8 t/m 10 oktober 1984 een 
staatsbezoek zal brengen aan Denemarken. Spreker 
verzoekt andere ministers die met betrekking tot 
dit bezoek speciale verlangens hebben, dit aan 
hem te melden. 

Budgettair kader ten behoeve van de begrotings
voorbereiding 198 5 (Brieven van de ministers van 
Financiën en van Binnenlandse Zaken dd. 2 en 
26 maart 1984, resp. nrs.G84-156 en AT84/U502, 
met bijlagen; zie notulen m.r. 16 maart 1984, 
punt 13) 

Minister Ruding gaat in op de vragen 
die tijdens de vorige vergadering zijn gesteld. 
Hoewel pas in juli van dit jaar definitief over 
de begroting voor 1985 zal worden beslist, is het 
van belang het budgettaire kader ten behoeve van 
de begrotingsvoorbereiding reeds nu vast te 
stellen. Op 15 april a.s. moeten de voorstellen 


