
MINISTERRAAD 
Ex. nr 

Nr.10910 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 11 mei 1984 in de Trêveszaal van 

het Kabinet Minister-President, 
aangevangen 's morgens 

om 9 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers (pt.1 t/m 10) 
en de ministers Van Aardenne (voorzitter 
bij pt.11 t/m 1 7 ) , Braks, Brinkman, 
Van den Broek (pt.1 t/m 1 0 ) , Deetman, 
De Koning, Korthals Altes, Rietkerk, 
Ruding, De Ruiter, Smit en Winsemius 
(Afwezig is minister Schoo) 

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

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: drs.G.H.H.Maas 
Hoofddirecteur RVD: drs.G.F.Lörtzer (plv.) 

1 a« Notulen van de vergadering van 6 april 1984 
(nr.10868 en 10868d) 

Aangehouden tot de volgende vergadering 

1 b- Notulen van de vergadering van 19 april 1984 
(nr.10886 en 10886c) 

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

1 c - Notulen van de vergadering van 27 april 1984 
(nr.10894) 

De notulen worden ongewijzigd 
vastgesteld. 
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Minister Korthals Altes verzoekt in de 
tussentijd overleg met Justitie te plegen over 
enige redactionele punten. 

De raad besluit op voorstel van de 
minister-president het voorstel aan te houden tot 
de volgende vergadering. Inmiddels zal overleg 
met Economische Zaken en Justitie worden gevoerd. 

3. Buitenlands beleid 

a. Consultatierapport 1983 van het internationale 
monetaire fonds betreffende de Nederlandse 
economie en de mede daarop gebaseerde 
conclusies van de executive board van het IMF 
(Brief van de minister van Financiën 
dd. 24 april 1984, nr.383-4429, met bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 

3 b. Voorbereiding standpunt Nederland inzake 
OESO-raadsvergadering op ministerieel niveau 
op 17 en 18 mei 1984 (Brief van de minister 
van Buitenlandse Zaken dd. 4 mei 1984, 
nr.120651, met bijlagen) 

De raad stemt na een korte gedachten-
wisseling over de vraag welke bewindspersonen bij 
welke agendapunten zullen interveniëren, in met 
de instructie. 

3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 8 mei 1984 (Brief van de staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken dd. 8 mei 1984, 
nr.120790, met bijlagen) 

Minister Van den Broek wijst erop dat 
in de conclusies van de coördinatiecommissie 
twee punten ter besluitvorming aan de minister
raad worden voorgelegd. Allereerst betreft dit de 
zg. Vredeling-richtlijn. Aangezien dit onderwerp 
niet is geagendeerd voor de Algemene Raad en 
hierover nog geen ambtelijke overeenstemming is 
bereikt, stelt hij voor de bespreking hiervan uit 
te stellen. 
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De minister-president stemt hiermee in 
en stelt voor dit onderwerp aan te houden tot de 
vergadering van 25 mei a.s.. Inmiddels kan dan 
nader overleg plaatsvinden. 

Minister Van den Broek vervolgt dat 
voorts besluitvorming van de raad wordt gevraagd 
ten aanzien van het geschilpunt inzake het 
zg. "acquis" voor groenten en fruit. Destijds is 
afgesproken dat het versterkte "acquis" niet in 
werking zou treden alvorens de notaverklaring met 
betrekking tot groenten en fruit door de Europese 
Gemeenschap zou zijn afgelegd. Met name het 
Franse voorzitterschap is ontstemd over het 
verzet van de kant van de Bondsrepubliek, het 
Verenigd Koninkrijk en Nederland tegen het van 
kracht verklaren van het nieuwe "acquis". 

Minister Braks licht toe dat de 
Europese Commissie van oordeel is dat inmiddels 
aan de overeengekomen voorwaarden voor het van 
kracht worden van het gewijzigde beleid met 
betrekking tot groenten en fruit is voldaan. Van 
de zijde van de drie genoemde landen bestaat 
hieraan echter gerede twijfel. Dit standpunt is 
van Nederlandse zijde tijdens de recente raads
zitting gepresenteerd. Door het Franse 
voorzitterschap is met name Nederland 
verantwoordelijk gesteld voor de obstructie van 
de voorstellen. Gelet op de druk die door dit 
alles wordt gelegd op de toetreding van Spanje, 
hebben de ministers van Duitsland, Engeland en 
Nederland zich bereid verklaard om de zaak 
wederom in het kabinet van hun land aan de orde 
te stellen. Spreker verwacht dat het gewijzigde 
beleid hoe dan ook van kracht zal worden. Het is 
dan met name een kwestie van politieke afweging 
of het verzet van Nederlandse zijde moet worden 
voortgezet. Spreker bepleit souplesse 
dienaangaande, met name omdat Nederland al eerder 
is verweten de toetreding van Spanje niet te 
bevorderen. 

Minister Van den Broek is van oordeel 
dat indien nu een versterkt "acquis" voor 
groenten en fruit zou worden doorgevoerd, dit kan 
leiden tot problemen met Spanje bij de 
toetredings- onderhandelingen en een terugkomen 
op de reeds overeengekomen overgangsperiode. 
ederland bevindt zich in een moeilijke situatie. 

Het verdient de voorkeur zoveel mogelijk 
aansluiting te zoeken bij de positie van de 
Bondsrepubliek en 
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het Verenigd Koninkrijk. Als deze enige 
soepelheid wensen te betrachten, dan zal 
Nederland daarin moeten volgen. Wel zal Nederland 
beslist niet verder moeten gaan. Eventueel zal 
gezamenlijk het commissiecompromis kunnen worden 
aanvaard als in ieder geval vastligt dat geen 
verdere beperkingen ten opzichte van Spanje 
worden aangebracht en voorts geen tussentijdse 
prijsverhogingen worden vastgesteld voor 
produkten waarvoor het verkoopseizoen al loopt. 

Minister Van Aardenne ondersteunt de 
opvatting van minister Van den Broek. Nederland 

Wok heeft belang bij |de toetreding van Spanje, dit 
vjoocKorfWïv mede jn w c t o d n\*t-\ mngpl i jkg retaliatie op 

industrieel} gebied,—indien die zou worden-

^e^ovcA . Minister Braks kan eveneens instemmen 
met de opvattingen van minister Van den Broek. De 
minister-president sluit zich hierbij aan. Hij 
acht het belang van een doorbraak op dit gebied 
groot. Daarbij wijst hij er overigens op dat 
Frankrijk zeer specifieke problemen met Spanje 
heeft, die reden zouden kunnen zijn voor enige 
tegemoetkoming aan het Franse standpunt. 

Minister De Koning wijst er vervolgens 
op dat onder punt 1.2 met betrekking tot de 
begrotingssituatie 1984 onder meer wordt gesteld 
dat zal moeten worden gezocht naar verdere 
bezuinigingsmogelijkheden in de verplichte en 
niet-verplichte uitgaven. Voor de hand ligt dat 
daarbij wordt gedacht aan het regionaal fonds en 
het sociale fonds. Naar sprekers verwachting zal 
het Europese Parlement ingrijpen terzake echter 
afwijzen. Hij bepleit daarom dat de minister van 
Buitenlandse Zaken in ieder geval de opvatting 
van het Europese Parlement over dergelijke 
ingrepen poogt in te winnen. Indien mag worden 
verwacht dat het Europese Parlement de voornemens 
afwijst, zal Nederland niet een te geprononceerde 
opstelling moeten innemen. Spreker zou het 
verstandiger vinden indien zou worden gepoogd in 
de sfeer van het kasbeheer een verlichting te 
vinden. 

Minister Ruding wijst erop dat op blz.2 
ten onrechte wordt gesproken van een bedrag van 
150 m.e.c.u.. Dit moet zijn f.150 min. In reactie 
op de opmerking van minister De Koning merkt hij 
op dat Nederland niet zelf met voorstellen moet 
komen, maar erop moet aandringen dat de Commissie 
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zich van haar taak kwijt en met inhoudelijke 
voorstellen op het terrein van de niet-verplichte 
uitgaven komt. Tactisch is dit een groot 
verschil. Een andere vraag is de vormgeving van 
een eventuele aanslag. Hierover is de afgelopen 
week tussen Financiën en Buitenlandse Zaken 
overeenstemming bereikt. 

Minister Van Aardenne wijst op de 
alinea in punt 1.2 waarin de coördinatiecommissie 
als oordeel uitspreekt dat Nederland niet in kan 
stemmen met het aangaan van nieuwe verplichtingen 
waaruit in 1984 nieuwe uitgaven zouden voort
vloeien. Als deze opstelling wordt gevolgd, kan 
dit ertoe leiden dat Nederland in een geïsoleerde 
positie raakt. Dit moet in de afweging door de 
REZ en de ministerraad worden betrokken. 

De raad aanvaardt op voorstel van de 
minister-president de conclusies van de 
coördinatiecommissie met dien verstande dat over 
de zg. Vredeling-richtlijn op 25 mei zal worden 
besloten. Met betrekking tot punt 1.4 
- toetreding Spanje - wordt vastgesteld dat 
Nederland ten aanzien van het.acquis voor 
groenten en fruit zich in beginsel zal blijven 
aansluiten bij het standpunt van de bondsrepubliek 
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en ernaar 
zal streven eventueel gezamenlijk het compromis 
van de Europese Commissie te aanvaarden mits dat 
niet leidt tot nieuwe beperkingen ten aanzien van 
Spanje en er geen tussentijdse prijsverhogingen 
zullen plaatsvinden waarvoor het verkoopseizoen 
al loopt. 

3 d. Benoeming lid Europese Commissie 

De minister-president stelt na een 
korte discussie voor dit punt aan te houden tot 
de volgende vergadering. De raad stemt hiermee in. 

3 e. Verslag Vervoersraad 10 mei 1984 

Minister Smit deelt mee dat tijdens de 
afgelopen Vervoersraad redelijk positieve 
resultaten zijn geboekt. Op het terrein van de 
harmonisatie van maten en gewichten is eindelijk 
een doorbraak bereikt. Een tijdelijke 


