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Nr.10963 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 22 juni 1984 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
's morgens om 10.30 uur en 

's middags voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne (pt.1 t/m 10, 14, 17, 20d, 21a 
en 21d), Braks, Brinkman (pt.4 t/m 21), 
Van den Broek, Deetman, De Koning, 
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, De Ruiter, 
Schoo, Smit en Winsemius 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.21c), Van Eekelen (pt.3), 
De Graaf (pt.5 en 20d), 
Kappeyne van de Coppello (pt.4). Koning 
(pt.5 en 10) en Van Zeil (pt.6) 

Secretaris : 
Adjunct-secretarissen: 

Hoofddirecteur RVD 

mr.J.H.Kist 
drs.A.J.M.van Poppel 
(pt.1 t/m 3a, 3c t/m 
5, 20d en 21d) 
mr.drs.R.K.Visser 
(pt.3b, 6 t/m 20c, 
21a t/m 21c, 21e en 
21f) 
mr.M.J.D.van der Voet 

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

Aangehouden tot de volgende vergadering 
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3. Buitenlands beleid 

a . Overeenkomst tussen de Beneluxlanden en de 
bondsrepubliek Duitsland inzake de uitwijzing 
van personen per vliegtuig (Brief van de 
minister van Buitenlandse Zaken dd. 1 juni 
1984, nr.147649, met bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 

3 b. Conclusies van de REZ-vergadering dd. 22 juni 
1 9 8 4 (Stuk nr.10956) 

De minister-president maakt melding van 
het voornemen commissaris Andriessen voor te 
dragen als kandidaat voor het voorzitterschap van 
de Europese Commissie. Hij stelt voor met deze 
voordracht akkoord te gaan en tevens de 
conclusies van de REZ te aanvaarden met dien 
verstande dat in punt 3b het vermelde onder 
1° t/m 3° vervalt. De raad stemt hiermee in. 

3 c. Luchtvaartovereenkomst tussen Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk 

Minister Smit deelt mee dat Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk op 21 juni jl. een 
luchtvaartovereenkomst hebben getekend die een 
aanzienlijke verlaging van een aantal luchtvaart
tarieven tot gevolg zal hebben. 

Minister Winsemius vraagt of het juist 
is dat een bepaalde luchtvaartmaatschappij op 
grond van deze overeenkomst toestemming heeft 
gekregen tegen lage tarieven op het vliegveld 
Beek te vliegen. Binnen de bestaande zone
bepalingen is een uitbreiding van het aantal 
vluchten aldaar niet toegestaan, zodat het 
gewenst is geen verwachtingen te wekken die niet 
kunnen worden waargemaakt. 

Minister Smit bevestigt dat één van de 
betrokken maatschappijen toestemming heeft 
gekregen op het vliegveld Beek te vliegen. 
Volgens haar informatie zou de verleende 
vergunning stroken met de daar geldende 
zoneringsafspraken. Zij zegt overleg met minister 
Winsemius toe over de kwestie van de vlieg-
frequentie. 


