
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD EX . nr 

Nr.106S6 

Notulen van de vergadering gehouden op 
donderdag 19 april 1984 in de Trêveszaal van 

het Kabinet Minister-President, 
aangevangen 's morgens 

om 10 uur 

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

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
De Graaf, Kappeyne van de Coppello en 
Van Zeil 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: drs.A.J.M.van Poppel 
Hoofddirecteur RVD: mr.M.J.D.van der Voet 

1 * Notulen van de vergadering van 6 april 1984 
(nr.10868 en 10868b) 

Aangehouden tot de volgende vergadering 

2 . Hamerstukken 

a • Instellingsbeschikking commissie van advies 
voor de beveiliging overheidsgebouwen en 
terreinen (Brief van de minister van 
Binnenlandse Zaken dd. 29 maart 1984, 
nr.84/111, met ontwerp-besluit) 

Aangehouden tot de volgende 
vergadering. Inmiddels zal overleg met Justitie 
plaatsvinden. 
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2 b. Typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging 
~ (Brief van de minister van Volkshuisvesting, 

Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
dd. 30 maart 1984, nr.1393, met 
ontwerp-besluit) 

Minister Korthals Altes merkt op dat de 
formulering van art.10 te onduidelijk is en 
aanpassing behoeft. 

De raad aanvaardt op voorstel van de 
minister-president het voorstel met de 
aantekening dat Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer over de tekst van art.10 
nog met Justitie zal overleggen. 

3. Buitenlands beleid 

a. Voorstel van de Europese Commissie inzake 
aanvullende financiering van de EG-uitgaven 
in 1984 

Minister Ruding merkt op dat de 
Europese Commissie de lidstaten heeft verzocht de 
Europese Gemeenschap dit jaar een groot bedrag in 
de vorm van een lening beschikbaar te stellen. 
Spreker acht het gewenst het desbetreffende 
voorstel tijdens de volgende vergadering te 
bespreken en de coördinatiecommissie inmiddels de 
behandeling ervan te laten voorbereiden. 
Overigens zal het voorstel zeker een rol dienen 
te spelen bij de behanoeling van het voornemen de 
Nederlandse landbouw compensatie te verlenen in 
verband met de MCB-afbraak waartoe in het kader 
van de vaststelling van de landbouwprijzen is 
besloten (zie punt 8 a ) . 

Minister Braks zet uiteen dat de 
besprekingen over de toepassing van de super
heffing in Nederland inmiddels zijn afgerond. 
Niet alleen in Nederland, maar ook in andere 
EG-lidstaten blijkt de superheffing tot grote 
spanningen aanleiding te geven. Alle lidstaten 
moeten voor 1 mei a.s. de toepassingsbepalingen 
hebben vastgesteld. Het lijkt raadzaam de wijze 
waarop het besluit inzake de superheffing in de 
afzonderlijke lidstaten zal worden uitgevoerd, te 
betrekken bij de behandeling van het commissie
voorstel inzake de aanvullende EG-financiering en 
het voorstel met betrekking tot de 
MCB-compensatie. 
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Minister Ruding merkt op dat in verband 
met de opstelling van de voorjaarsnota, uiterlijk 
tijdens de volgende vergadering duidelijkheid 
moet zijn verkregen over de gevolgen van dit 
commissievoorstel voor de Nederlandse begroting. 

Minister Braks acht een grondige 
voorbereiding van het commissievoorstel gewenst. 
Hij herinnert aan een eerdere afspraak van de 
raad om ten aanzien van de aanvullende 
EG-financiering de voorstellen van de Europese 
Commissie af te wachten. 

De raad stemt er op voorstel van de 
minister-president mee in tijdens de volgende 
vergadering een bespreking aan het voorstel van 
de Europese Commissie te wijden. Inmiddels zal de 
behandeling in de coördinatiecommissie worden 
voorbereid. 

3 b. Opvolging secretaris-generaal OESO 

Minister Ruding zet uiteen dat voor de 
eerstvolgende vergadering van de OESO-ministers 
die omstreeks 15 mei sal worden gehouden, 
Nederland een standpunt zal moeten hebben 
ingenomen inzake de benoeming van de nieuwe 
secretaris-generaal van de OESO. Tot nu toe 
hebben het Verenigd Koninkrijk, Canada en 
Frankrijk elk een kandidaat naar voren gebracht. 
Spreker acht het gewenst tijdens de volgende 
vergadering de benoeming van de secretaris
generaal van de OESO te bespreken. 

IJL Wijziging van het besluit omroepbijdragen inzake 
vaststelling van de tarieven met ingang van 
1 januari 1985 (Brief van de minister van 
Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur dd. 9 april 
1984, nr.26816, met ontwerp-besluit) 

Minister Deetman heeft geen bezwaar 
tegen het voorstel voor zover dat betrekking 
heeft op 1985. Hij vraagt of aanvaarding tevens 
betekent dat met de vermelde voornemens tot en 
met 1988 wordt ingestemd. 


