
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD 
Ex.nr. 

Nr.10744 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 23 december 1983 in de Trêveszaal van het 

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

voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Van Aardenne, Braks, 
Brinkman, Van den Broek, Deetman (pt.1 
t/m 10 en 15 ged.)/ De Koning, 
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, 
De Ruiter, Smit en Winsemius (Afwezig 
is minister Schoo) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Bolkestein (pt.1 t/m 3 ) , Brokx (pt.1 t/m 10 en 
15 ged.). Van Leijenhorst (pt.11 t/m 14 en 
15 ged.) en Van Zeil (pt.13) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: drs.G.H.H.Maas 

(pt.1 t/m 10 en 15 ged.) 
mr.drs.R.K.Visser 
(pt.11 t/m 14 en 15 ged.) 

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

1. Hamerstukken 

a. Wijziging van hoofdstuk IXA (Nationale Schuld) 
van de begroting voor 1983; verzamelontwerp 
(Brief van de minister van Financiën 
dd. 8 december 1983, nr.483-4266, met 
wetsontwerp) 

Zonder discussie aanvaard. 
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Minister Braks is van oordeel dat een 
bezoek aan de grootste bloemenveiling ter wereld 
zeker de moeite waard zal zijn. Voor de Franse 
minister van landbouw zal een programma worden 
opgesteld waarbij deze in aanraking zal worden 
gebracht met de vele aspecten van de landbouw in 
Nederland. 

Minister Van Aardenne deelt de 
opvatting van minister Smit dat ook andere 
mogelijkheden moeten worden nagegaan. Zo zou ook 
een bezoek aan de Oosterscheldewerken kunnen 
worden overwogen. 

Minister Van den Broek wijst erop dat 
door de recente ontwikkelingen in de EG het 
bezoek van president Mitterrand een bijzonder 
accent krijgt. Er zal naar moeten worden 
gestreefd een redelijke balans te bereiken tussen 
politieke gesprekken, de protocollaire aspecten 
en de af te leggen bezoeken. Spreker wijst er 
voorts op dat de coördinatie van de zaken rondom 
het bezoek berust bij hemzelf. 

Minister Rietkerk wijst erop dat 
Frankrijk als enige land in de Gemeenschap nog 
niet deelneemt aan het Europees instituut voor 
bestuurskunde in Maastricht. Tijdens het bezoek 
zou de Franse deelneming opnieuw ter sprake 
moeten worden gebracht. Minister Van den Broek 
stemt hiermee in. 

2 d. Ontwikkelingen binnen de Europese Gemeenschap 

Minister Van den Broek heeft uit 
contact met vertegenwoordigers van de Franse 
regering begrepen dat men van die zijde niet 
voornemens is om tijdens het Franse 
voorzitterschap te streven naar een zeer 
substantiële voortgang. De Fransen mikken op het 
regelen van een aantal zaken via bilaterale 
consultaties en leggen het accent op die 
terreinen waar, mede in verband met de komende 
Europese verkiezingen, directe resultaten kunnen 
worden bereikt. Van Nederlandse zijde wordt er 
bij de Fransen op aangedrongen meer initiatieven 
te ontplooien, met name ten aanzien van de 
problemen op het gebied van de landbouw. Spreker 
heeft voorts kennis genomen van het artikel van 
minister Ruding in het NRC-Handelsblad naar 
aanleiding van de mislukte Europese top in 
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Athene. Enige passages hierin hebben de heer 
Den Uyl aanleiding gegeven tot vragen aan de 
minister van Buitenlandse Zaken. Dit betrof met 
name de categorische uitspraak in het artikel dat 
de uitbreiding van de eigen middelen van de 
Gemeenschap uitsluitend zou kunnen worden 
besproken in het kader van de Spaanse en 
Portugese toetreding. Deze formulering kan 
misverstanden wekken. In de praktijk zal de 
uitbreiding van de eigen middelen waarschijnlijk, 
mede in verband met de opstelling van de zijde 
van de bondsrepubliek Duitsland, niet te 
effectueren zijn dan nadat Spanje en Portugal 
zijn toegetreden. Het zou echter niet juist zijn 
om deze koppeling ook van Nederlandse kant zo 
direct te leggen. 

Minister Braks deelt de zorg van 
minister Van den Broek ten aanzien van de 
opstelling van de Franse regering. Uit informatie 
uit de Europese Commissie heeft hij begrepen dat 
er grote onenigheid bestaat binnen de Commissie 
ten aanzien van de prijsopstelling, dit met name 
als gevolg van de opstelling van de Franse leden. 

Minister Ruding zal de inhoud van zijn 
artikel nader bezien in het licht van de gemaakte 
afspraken in het regeerakkoord en in de 
ministerraad. 

De minister-president is van oordeel 
dat Nederland duidelijk moet maken dat het niet 
in uitstel zal berusten en dat ons land 
insisteert op voorstellen van de zijde van de 
Commissie, allereerst op landbouwterrein. Ten 
aanzien van de inhoud van het artikel van de 
minister van Financiën wijst spreker erop dat hij 
uit de discussies in de raad niet de indruk heeft 
gekregen dat de raad zou hebben besloten om 
uitbreiding van de eigen middelen volledig 
afhankelijk te stellen van het toetreden van 
Spanje en Portugal. Ook echter het omgekeerde is 
niet het geval. De conclusie van de besprekingen 
in de raad was dat de gekozen pakketbenadering 
recht doet aan wat het kabinet wil, zonder dat 
het zich daarmee bindt aan de afzonderlijke 
elementen uit dat pakket. 

Minister Van den Broek is het eens met 
die benadering. Hij wijst erop dat de Franse 
opstelling mede wordt ingegeven door de 
overweging dat de Europese verkiezingen de eerste 
werkelijk nationale toets voor de politieke 
verhoudingen in Frankrijk zijn na het aantreden 
van president Mitterrand. Deze verkiezingen 
willen de Fransen niet belasten met impopulaire 
maatregelen jegens de Franse boeren. 
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Minister Braks steunt de opvatting dat 
van Nederlandse zijde een actieve instelling moet 
worden ingenomen. 

De minister-president is van oordeel 
dat over de Nederlandse opstelling terzake nader 
overleg tussen hemzelf en de ministers 
Van den Broek en Braks gewenst is. 

Minister Van Aardenne vraagt zich af of 
het niet nuttig zou zijn om EG-commissaris 
Andriessen uit te nodigen voor de REZ-vergadering 
op 20 januari a.s.. Minister Braks steunt dit 
idee • 

3. Prijsbeleid 1984 (Brief van de minister van 
Economische Zaken dd. 7 december 1983, 
nr.1283/1/3272, met bijlage; zie notulen 
m.r. 16 december 1983, punt 7) 

Minister Rietkerk stemt in met het 
voorstel maar verzoekt in de loop van 1984 nader 
overleg te voeren over het afzonderen van het 
overheidstarievenbeleid uit het prijsbeleid voor 
1985. 

De raad aanvaardt op voorstel van de 
minister-president het voorstel met de 
aantekening dat de raad in de loop van het 
volgende jaar een inhoudelijke discussie zal 
voeren over de mogelijkheid en wenselijkheid van 
het niet meer betrekken van de overheidstarieven 
in het prijsbeleid. 

4 a. Huurbeleid 1984 (Brief van de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer dd. 6 december 1983, nr.1372, met 
bijlage; zie notulen m.r. 16 december 1983, 
punt 8a) 

4 b. Wijziging van de huurwet inzake het huur-
percentage 1984 (Brief van de staatssecretaris 
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer dd. 13 december 1983, nr.1373, 
met wetsontwerp; zie notulen m.r. 16 december 
1983, punt 8b) 

Staatssecretaris Brokx wijst er in 
antwoord op een desbetreffende vraag van minister 
Korthals Altes op dat bij het invoeren van de 
legesheffing het verlichten van de werkbelasting 
van de huurcommissies voorop staat. Om dit snel 


