
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD E x • n r 

Kr.10984 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 6 juli 1984 in de Trêveszaal van het 

kabinet Minister-President, aangevangen 
's middags om 2 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne (pt.3d, 3g, 9 (ged.), 10 t/m 
13d, 13f en 13g), Braks, Brinkman, 
Van den Broek (pt.3, 5, 7 t/m 13d, 13f en 
13g), Deetman, De Koning, Korthals Altes, 
Rietkerk, Ruding, De Ruiter (pt.3 t/m 13d, 
13f en 13g), Schoo (pt.1 t/m 3c, 3e t/m 3f, 
4 t/m 10 (ged.) en 13e), Smit en Winsemius 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.3a, 4 en 7 ) , Van Eekelen 
(pt.3b en 3c), Koning (pt.5 en 7) en 
Van Zeil (pt.1 t/m 3c, 3e, 3f, 4 t/m 
9 (ged.) en 13e) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: mevr.drs.G.A.Hofenk 
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 22 juni 1984 
(nr.10963 en 10963b) 

Aangehouden tot de volgende vergadering 

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 4073
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/Z00989



Zeer Geheim -5- MR 6 juli 1984 
" (Pt.3b) 

4° Het voorstel zal door de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
Milieubeheer mede namens de staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken ter advisering aan de 
voorlopige Waddenadviesraad worden voorgelegd. 

c. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 3 juli 1984 (Brief van de staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken dd. 3 juli 1984, 
nr.183084, met bijlagen) 

Staatssecretaris Koning merkt naar 
aanleiding van punt 1.3 (fiscale maatregelen om 
de samenwerking tussen ondernemingen in 
verschillende lidstaten te bevorderen) ten 
aanzien van de bronheffing op dat de Europese 
Commissie momenteel bezig is met een onderzoek 
naar de dividendstromen bij grote bedrijven. Hij 
verzoekt met het oog hierop de ruimte om naar 
bevind van zaken te handelen. 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt met 
betrekking tot punt 1.6 (uitvoering conclusies 
Europese Raad) mee dat de Ecofinraad tijdens de 
lunch het punt begrotingsdiscipline zal 
bespreken. Hij acht het van groot belang dat de 
permanente vertegenwoordigers nu snel een tekst 
vervaardigen waarin de raad zich tot budgettaire 
zelfdiscipline verbindt. Hij wijst er voor wat 
betreft zijn notitie inzake uitvoering 
EG-richtlijnen in Nederland, punt 1.6, ad 2 van 
de conclusies, op dat ons land nu met de 
uitvoering van 58 richtlijnen achterligt. Bij de 
aanvang van deze exercitie lag Nederland nog met 
de uitvoering van 77 richtlijnen achter. Spreker 
wijst erop dat hij het voornemen heeft zich bij 
voorkomende gelegenheden tot individuele 
bewindspersonen danwel tot de ministerraad te 
wenden, om voortgang van de uitvoering van 
EG-richtlijnen te bespoedigen. Spreker merkt naar 
aanleiding van een opmerking van minister Braks 
op dat ook bij de andere lidstaten achterstand in 
uitvoering van EG-richtlijnen bestaat. Er moet 
echter niet worden vergeten dat de Commissie de 
stand van zaken van de uitvoering van 
EG-richtlijnen controleert en soms zelfs 
lidstaten wegens het terzake in gebreke blijven 
voor het Europese Hof daagt. 
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Minister Ruding kan instemmen met de 
voorgestelde procedure voor het punt begrotings
discipline. Het belang van een dergelijke 
discipline is door de Europese Raad nog eens 
politiek onderstreept. Hij is van mening dat er 
nu zo spoedig mogelijk een bindende maatregel zal 
moeten worden getroffen. Het is nog de vraag of 
deze door de Algemene Raad of de Budgetraad dient 
te worden getroffen. 

De raad besluit op voorstel van de 
minister-president de conclusies te aanvaarden 
met de aantekening dat inzake punt 1.3 (fiscale 
maatregelen om de samenwerking tussen 
ondernemingen in verschillende lidstaten te 
bevorderen) ten aanzien van het punt bronheffing, 
de staatssecretaris van Financiën de ruimte 
krijgt om naar bevind van zaken te handelen. 

3 d. Concept-instructie internationale Rijncommissie 
op 10 en 11 juli a.s. (Brief van de minister 
van Verkeer en Waterstaat dd. 5 juli 1984, 
nr.24519, met bijlagen) 

De raad stemt op voorstel van de 
minister-president in met de instructie voor de 
delegatie, met dien verstande dat eventuele 
opmerkingen nog tot uiterlijk maandag 
9 juli a.s., 12 uur aan de minister van Verkeer 
en Waterstaat zullen kunnen worden doorgegeven. 

3 e. Installatie nieuwe president Ecuador 

Minister Van den Broek deelt mee dat 
binnenkort de plechtige installatie van de nieuwe 
president van Ecuador zal plaatsvinden. Hij stelt 
voor de Nederlandse ambassadeur in Quito het 
Koninkrijk te laten vertegenwoordigen. De raad 
stemt hiermee in. 


