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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 16 december 1983 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
's morgens om 10 uur en 's middags 

voor tgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Van Aardenne, Braks, 
Brinkman, Van den Broek, Deetman, 
De Koning, Korthals Altes, Rietkerk, 
Ruding, De Ruiter, Smit (beh.pt.15 ged.) 
(Afwezig zijn de ministers Schoo en 
Winsemius) 

Voorts zijn aanwezig de staats
secretarissen Bolkestein (pt.6), Brokx, 
Van Eekelen (pt.3). Koning (pt.5 en 
14a), Van der Reijden . (pt.15a en 15d) 

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

(pt.1 t/m 3 en 
15e ged.) 
drs.C.J.W.Wilmer 
(pt.4 t/m 15d, 
15e ged., 15f en 15g) 

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

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

Aangehouden tot de vergadering van 
6 januari 1984. 

1 b. Notulen van de vergadering van 2 december 1983 
(nr.10719 en 10719b) 

Aangehouden tot de vergadering van 
6 januari 1984. 
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3 e. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 13 december 1983 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 13 december 1983, nr.331707, met bijlagen) 

Staatssecretaris Van Eekelen vestigt de 
aandacht op punt 1.6 follow-up Europese Raad en 
nodigt minister Braks uit hierop zijn visie te 
geven. Overigens wijst hij erop dat een 
fundamentele bespreking van dit punt op de 
volgende vergadering van de REZ zal worden 
gehouden. De hoofdpunten daarbij zijn de vragen 
of er vooruitgang mogelijk is, of een koppeling 
van de vier dossiers wenselijk is en of er 
vooruitgang op deelgebieden mogelijk is. Bij dit 
laatste moet in het bijzonder worden gedacht aan 
de landbouw, nieuw beleid zoals het 
Esprit-programma en de interne markt. 

Minister Braks wijst op het belang dat 
er een communautair visserijbeleid tot stand is 
gekomen. Hij looft de positieve sfeer en de 
communautaire wijze waarop de besprekingen zijn 
gehouden. Ook heeft hij waardering voor de rol 
van de Griekse voorzitter. Het resultaat is voor 
Nederland bevredigend, te meer daar de oplossing 
is gebaseerd op uitgangspunten die door Nederland 
al eerder naar voren zijn gebracht. Inmiddels 
zijn bijna alle onderdelen van het visserij
akkoord in werking getreden. Spreker wijst erop 
dat in de Landbouwraad algemeen werd beseft dat 
het noodzakelijk is om tot besluiten te komen. De 
meerderheid vindt dat daarbij meer armslag aan de 
Europese Commissie moet worden gegeven. 
Afhankelijk van de procedure waarvan men het 
meeste succes verwacht, werd aangedrongen op 
sectorraden of speciale raden. Er zijn echter nog 
geen conclusies hierover getrokken zolang nog 
niet bekend is wat Frankrijk als volgende 
voorzitter van de Europese Raad zal voorstellen. 
Er zou hierover een verschil van mening bestaan 
tussen de Franse ministers van buitenlandse zaken 
en van landbouw. Spreker heeft tijdens de 
Landbouwraad het gunstig functioneren van de 
"Speciale groep" en de rol van de Commissie 
daarin onder de aandacht gebracht. Deze gedachte 
is door de Landbouwraad overgenomen. De "Speciale 
groep" zou meteen na 1 janari 1984 bijeen kunnen 
komen, zodat op 9 januari een volgende 
Landbouwraad zou kunnen worden gehouden. 
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Staatssecretaris Van Eekelen vraagt of 
de bijeenkomst van de "Speciale groep" al 
volledig zeker is en ook al precies is 
vastgesteld waarover zal worden gesproken. 

Minister Braks antwoordt dat de agenda 
nog niet helemaal zeker is. Spreker heeft 

orgesteld tijdens de bijeenkomst een 
inventarisatie op te maken. De Commissie heeft 
verklaard haar voorstellen op tafel te houden. 

Minister Van Aardenne meent dat het 
nend halfjaar van cruciaal belang voor de 

landbouwpolitiek van de EG zal zijn. Dit geldt in 
het bijzonder omdat Frankrijk in eigen land zowel 
de noordelijke als de zuidelijke landbouw
problemen kent. 

Minister Braks is het met die opmerking 
eens. Opvallend is dat de Franse minister van 
buitenlandse zaken Cheysson zich meer inlaat met 
de landbouwlobby dan de minister van landbouw. 

Minister Van den Broek acht het een 
goede zaak dat op het gebied van de landbouw 
voortgang wordt geboekt. Dit laat echter het 
overige beleid onverlet. Spreker vraagt zich af 
welk standpunt Nederland moet innemen ten aanzien 
van de pakketgedachte. Vele landen, waaronder ook 
Nederland, zien liever geen uitvoering van deel
akkoorden indien niet over andere onderwerpen is 
beslist. Echter ook op dit punt zal pas 
duidelijkheid komen, wanneer Frankrijk het 
voorzitterschap daadwerkelijk heeft aanvaard. 

De minister-president pleit er ook voor 
dat de landbouwministers zo snel mogelijk zelf 
tot zaken komen. Spreker meent onder verwijzing 
naar hetgeen hij de vorige vergadering ten 
aanzien van het mandaat heeft gezegd dat het 
nodig is de Nederlandse positie op het gebied van 
bezuinigingen in de EG-landbouwsector opnieuw 
vast te stellen. Ten aanzien van de melksector is 
het Nederlandse standpunt dat geen uitzonderingen 
mogen worden toegestaan. Slechts in het uiterste 
geval zou ten aanzien van Ierland hiervan kunnen 
worden afgeweken. Onenigheid over het toelaten 
van uitzonderingen was in Athene de essentiële 
oorzaak van het vastlopen van de besprekingen. 
Spreker zou nu graag een nadere invulling van het 
mandaat ten aanzien van melkprodukten zien. 
Spreker heeft aan de bijeenkomst te Athene het 
idee overgehouden dat er voor wat betreft de 
overige produkten wordt geaarzeld over de formule 
waarin de maatregelen moeten worden gegoten. Het 
is derhalve beter om direct te spreken over de 
invulling. Spreker is ervan overtuigd dat de 
kwestie van de oliën en vetten wederom aan de 
orde zal komen. 
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Minister Braks is het ermee eens dat 
het mandaat opnieuw moet worden bekeken. De reden 
waarom was uitgegaan van 1/3 bezuinigingen in de 
melksector is omdat de zuivel 1/3 deel van de 
landbouwbegroting betreft. Het bedrag van 
3 mld e.c.u. is inclusief de oliën en vetten, wat 
in de voorbereidende besprekingen echter al is 
afgewezen. Hij zal graag het initiatief tot een 
evaluatie van de huidige situatie nemen, maar 
waarschuwt ervoor dat niet een opstelling moet 
worden gekozen die een uitkomst uitlokt die voor 
Nederland negatief is. Intern kan wel worden 
uitgegaan van een 1 : 1-verhouding, maar het 
hangt ook af van de samenstelling van het pakket 
of dit uiteindelijk acceptabel is. De invulling 
van de andere produkten lijkt een gemakkelijkere 
zaak. De Europese Commissie moet binnenkort 
nieuwe prijsvoorstellen hiervoor doen, waabij ook 
aanvullende maatregelen zullen worden voor
gesteld. Er zal dus een pakket op tafel moeten 
komen. Wel zullen er bepaalde landen zijn die 
zich hiertegen blijven verzetten. Dit geldt met 
name voor Italië dat sinds de laatste regerings
wisseling zich veel harder opstelt dan vroeger. 

Staatssecretaris Van Eekelen verklaart 
begrepen te hebben dat in Athene een compromis 
ter tafel lag voor de zuivelsector dat voor wat 
betreft de referentiehoeveelheid een keuze 
inhield tussen de produktie van 1983 verminderd 
met 5% of die van 1981 verhoogd met 2%. Deze 
beide varianten leveren een bezuiniging van 
1 mld e.c.u. op, waardoor zonder aanvullende 
maatregelen de 1350 min e.c.u. niet meer kunnen 
worden gehaald. Spreker meent tevens begrepen te 
hebben dat in datzelfde pakket voor de andere 
sectoren 300 min e.c.u. a 500 min e.c.u. 
bezuinigingen waren opgenomen. Dat zou dan een 
onevenwichtige verhouding van twee voor de zuivel 
op één voor de andere sectoren betekenen. 

De minister-president verklaart tegen 
het principe van de vorkformule geen bezwaar te 
hebben, maar wel tegen de uitvoering zoals die te 
Athene aan de orde kwam, aangezien het totaal
bedrag van bezuinigingen te klein was. Over 
maatregelen in de zuivelsector bestond te Athene 
geen overeenstemming; voor wat betreft de andere 
sectoren geldt hetgeen staatssecretaris 
Van Eekelen heeft gezegd. Spreker merkt op dat de 
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1 : 1-verhouding is genoemd door president 
Mitterrand, waarin naar spreker begreep ook de 
oliën en vetten waren begrepen. Spreker acht het 
nuttig wanneer de ministers van Buitenlandse 
Zaken, Financiën en Landbouw en Visserij er 
achter zouden kunnen komen wat precies de quasi 
overeenkomst met betrekking tot de MCB's tussen 
Duitsland en Frankrijk inhoudt en of Nederland 
daar achteraf gezien wel mee akkoord kan gaan. 
Ten aanzien van de sleutels en de modulatie merkt 
hij op dat het duidelijk was dat Duitsland niet 
wil meebetalen aan de compensatie voor het 
Verenigd Koninkrijk. Over de hoogte van de 
compensatie en over de sleutels bestond te Athene 
geen duidelijkheid. Ten aanzien van de modulatie 
dacht spreker dat dit wellicht te voorkomen zou 
zijn. Hij bepleit herformulering van het 
Nederlandse standpunt over deze zaken voor de 
volgende top. Ten aanzien van de Westduitse 
opstelling dat de BRD niet mee zal betalen aan 
compensatie voor het Verenigd Koninkrijk en de 
eis tot plafonnering hierbij moet worden nagegaan 
of het niet meebetalen op zich voor de BRD 
voldoende is. 

Staatssecretaris Van Eekelen verwacht 
dat indien de bondsrepubliek Duitsland niet zal 
meebetalen aan compensatie voor het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk met een voorstel voor een 
niet-proportionele sleutel zal komen. 

De minister-president vraagt de 
ministers van Buitenlandse Zaken en Financiën dit 
punt nader voor te bereiden. Inmiddels kan de 
minister van Landbouw en Visserij trachten op 
zijn gebied verdere voortgang te boeken. Tijdens 
de REZ in januari zullen deze beide onderwerpen 
dan wederom aan de orde worden gesteld. 

Staatssecretaris Van Eekelen vraagt 
vervolgens aandacht voor het punt van de 
koppeling van dossiers. 

Minister Van Aardenne maakt er melding 
van dat er een EG-onderzoeksraad is geweest die 
op het punt van het Esprit-programma slecht is 
verlopen. Van Duitse zijde is de eis gesteld dat 
eerst volledige overeenstemming over de 
financiering moet zijn bereikt, voordat Duitsland 
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zal instemmen met het Esprit-programma. Dit 
ondanks de verzekering van de Europese Commissie 
dat indien de begroting voor volgend jaar wordt 
goedgekeurd, er voor dat jaar voldoende middelen 
anwezig zijn en zij er voor garant staat de 

financiering voor latere jaren te regelen. De 
bondsrepubliek Duitsland zou echter niet bereid 
rijn mee te werken aan nieuw beleid zonder dat 
dit wordt gekoppeld aan een financiële oplossing. 
De Duitse staatssecretaris zegde uiteindelijk toe 
de kwestie nog eens te zullen nagaan. Spreker is 
van mening dat de koppelinggedachte moet worden 
losgelaten, aangezien dit slecht voor de Europese 
samenwerking is. Ook op het gebied van de staal-
produktie neemt Duitsland een harde houding aan 
doorTde import uit landen waar staal sterk wordt 

c W x o ^ gesubsidieerd, \te verbieden.\ Duitsland houdt vast 
aan zijn antiprotectionistisch standpunt en doet 

A y a ^ een beroep op Nederland om hierin te volgen. 
W Vcy^n. Verder is hem gebleken dat men van Duitse zijde 

wel voor toetreding van Spanje en Portugal tot de 
Gemeenschap is, maar er tevens voor waarschuwt 
dat de Bondsrepubliek en Nederland niet de dupe 
moeten worden van een uitbreiding met nog twee 
protectionistische landen. 

Minister Smit verklaart dat zij 
voorstander is van de koppelingsgedachte, 
aangezien alleen het streven naar een pakket 
mogelijkheden voor oplossingen geeft. 

Minister Van den Broek is van mening 
dat de uiteindelijke besluitvorming niet anders 
zal kunnen plaatsvinden dan in een pakket. In 
Athene is duidelijk geworden dat alleen de 
landbouwsector zonder koppeling zou kunnen worden 
opgelost. De overige onderwerpen zouden niet in 
vakraden moeten worden besloten, maar in de 
Algemene Raad van de ministers van buitenlandse 
zaken, eventueel aangevuld met de ministers van 
financiën. 

De minister-president ziet voorlopig 
liever geen nieuwe mammoet-vergaderingen. Het is 
beter dat eerst op het gebied van de landbouw 
voortgang wordt geboekt. Spreker is niet zozeer 
een voor- of tegenstander van de koppelings
gedachte, maar wijst erop dat het veel 
belangrijker is dat op een aantal terreinen 
vooruitgang wordt geboekt. Hij gaat om een 
inhoudeljk probleem. Voorkomen moet worden dat de 
besprekingen verzanden in een discussie over de 
procedure. 
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Staatssecretaris Van Eekelen meent dat 
ook tijdens de volgende Europese Raad in maart de 
belangrijkste problemen in de EG, namelijk de 
Britse bijdrage, de eigen middelen en de 
uitbreiding van de EG, niet zullen worden 
opgelost. Met de Europese verkiezingen in het 
vooruitzicht zal men daarover geen besluiten 
willen nemen. Daarom is het van belang in ieder 
geval op het gebied van de landbouw vooruitgang 
te boeken. Naar aanleiding van een vraag van de 
minister-president antwoordt spreker dat met name 
Frankrijk niet voor de Europese verkiezingen zal 
komen met besluiten die op grote interne 
oppositie zullen stuiten. 

De minister-president kan hiermee 
instemmen voor wat betreft de besluiten over de 
toetreding van Spanje en Portugal. 

Minister Van den Broek wijst erop dat 
het Verenigd Koninkrijk niet akkoord zal gaan met 
enig voorstel indien het probleem van de Britse 
bijdrage nog niet is geregeld. Voorts meent 
spreker dat een mislukking van de volgende 
Europese Raad eveneens een negatieve uitwerking 
voor president Mitterrand bij de verkiezingen zal 
hebben. Wel is hij het ermee eens dat de 
uitbreiding van de Gemeenschap niet voordien zal 
worden beslist. 

Staatssecretaris Van Eekelen maakt er 
melding van dat het parlement de begroting heeft 
goedgekeurd op een hoger bedrag dan door de raad 
is vastgesteld. De procedure is nu dat de 
voorzitter van het Europese Parlement Dankert een 
maand heeft om de raad van ministers te 
consulteren, voordat hij tot ondertekening 
overgaat. Indien hij uiteindelijk voor het hogere 
bedrag zal tekenen, dan kan de raad of een 
individuele lidstaat een beslissing van het 
Europese Hof vragen. Spreker adviseert dat 
Nederland voorlopig een afwachtende houding 
aanneemt. 

Staatssecretaris Brokx meldt dat deze 
dag een Europese Milieuraad plaatsvindt en pleit 
ervoor de resultaten daarvan af te wachten en 
agendapunten inzake de beperking van lucht
verontreiniging veroorzaakt door grote 
verbrandingsinstallaties en lood in benzine niet 
in de Energieraad te bespreken. Voorts heeft 
minister Winsemius bericht dat de Milieuraad 
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akkoord wil gaan met de EG-richtlijnen voor 
geluidshinder. Economische Zaken en 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer zijn op dit punt voorstander van een 
blokkade, terwijl Buitenlandse Zaken deze juist 
wil opheffen. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat op de blz.12 en 13 van de conclusies van de 
coördinatiecommissie hierin is bepaald dat de 
Nederlandse delegatie in de Energieraad zich in 
haar opstelling eveneens zal laten leiden door 
het verloop van de Milieuraad van 16 december en 
dat de discussie in de Energieraad over genoemde 
onderwerpen beperkt zal blijven tot de wens een 
bijdrage te leveren aan de besluitvorming die 
evenwel in de Milieuraad behoort plaats te 
vinden. Frankrijk heeft het voorbehoud tegen de 
ongeveer 25 geblokkeerde richtlijnen opgeheven. 
Het blijkt evenwel dat in Nederland nu bezwaar 
bestaat tegen twee van de richtlijnen, hoewel 
Nederland voordien steeds deblokkering had 
bepleit. Nederland heeft daarom op technische 
gronden bezwaar aangetekend tegen deblokkering 
van deze twee richtlijnen, maar spreker dringt 
erop aan dat hierover binnenkort een besluit 
wordt genomen. 

Staatssecretaris Brokx stelt voor dat 
minister Winsemius en staatssecretaris 
Van Eekelen hierover nog nader overleg zullen 
voeren. 

Minister Van Aardenne verklaart dat de 
richtlijn over gastoestellen een niet voldoende 
veilige situatie garandeert en verzoekt hierover 
nog nader overleg. 

De raad stemt in met het voorstel van 
de minister-president om de conclusies van de 
coördinatiecommissie te aanvaarden met de 
aantekening dat Buitenlandse Zaken, Financiën en 
Landbouw en Visserij zullen nagaan wat de quasi 
overeenkomst tussen de BRD en Frankrijk over 
MCB 1s precies inhoudt en of Nederland achteraf 
gezien daarmee akkoord kan gaan. In de 
EG-Landbouwraad zal de minister van Landbouw en 
Visserij trachten een oplossing van de Europese 
landbouwproblemen binnen die raad mogelijk te 
maken en te bespoedigen. Voorts zullen 
Buitenlandse Zaken en Financiën zich beraden over 
een eventuele herformulering van het Nederlandse 
standpunt met betrekking tot de zg. sleutels en 
de modulatie. Deze punten zullen in de volgende 



Zeer Geheim -19- MR 16 december 1983 
(pt.3e) 

vergadering van de REZ (20 januari 1984) aan de 
orde komen. Over de Nederlandse opstelling ten 
aanzien van de eventuele deblokkering van 
richtlijnen over geluidshinder en gastoestellen 
zal nog nader overleg plaatsvinden tussen de 
minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer en Economische Zaken en 
de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken. 

3 f. Vacatures internationale instellingen 

Minister Ruding pleit ervoor dat de 
leden van de raad elkaar zoveel mogelijk op de 
hoogte houden van vacatures en kandidaat
stellingen bij internationale organisaties. 

De minister-president is van mening dat 
kandidaten voor vacerende internationale functies 
bij Buitenlandse Zaken moeten worden gemeld. 

3 g. Exportvergunning ten behoeve van 
Wi1ton/Fijenoord (Zie notulen m.r. 4 november 
1983, punt 3d) 

De minister-president geeft een 
overzicht van de ontwikkelingen zoals zij zich 
tot nu toe hebben voorgedaan. Het vorige kabinet 
heeft een exportvergunning verleend aan RSV voor 
de bouw van twee onderzeeboten ten behoeve van 
Taiwan. In het kamerdebat hierover heeft het 
toenmalige kabinet gesteld dat het een eenmalige 
leverantie betrof en dat er geen overheids
bemoeienis aan te pas kwam, aangezien het niet om 
een land, maar een klant ging. Vervolgens heeft 
het faillissement van RSV plaatsgevonden en zijn 
de problemen bij Wilton/Fijenoord ontstaan. 
Minister Van Aardenne heeft toen al gewezen op de 
kans dat er contact tussen Wilton/Fijenoord en 
Taiwan zou zijn over de bouw van nieuwe schepen. 
Door de minister van Buitenlandse Zaken is toen 
gezegd dat de overheid zich daarbij niet mag 
laten betrekken. Tot slot is er het gegeven dat 
de fractievoorzitter van de W D de heer Nijpels 
bij zijn terugkeer uit Taiwan heeft gezegd dat 
hij ervan uitgaat dat er vervolgorders zullen 
komen. Spreker heeft in de pers toen verklaard 
van mening te zijn dat de beslissing van het 
vorige kabinet van veel belang bij de besluit
vorming zal zijn. Over eventuele nieuwe orders 


