
Zeer Geheim 

Ex.nr. 
MINISTERRAAD 
Nr.10994 

Notulen van de vergadering gehouden op 
woensdag 11 juli 1984 in de Trêveszaal van het 

kabinet Minister-President, aangevangen 
's middags om 2 uur en op donderdag 
12 juli 1984 's middags om één uur 
en vrijdag 13 juli 1984 's morgens 

om half tien voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne (pt.1, 3c, 3f, 4 ged., 6 ged., 
7 ged., 12, 13 ged., 14 ged., 16 t/m 18, 
20 ged., 23a ged. en 23b t/m 23f), Braks, 
Brinkman, Van den Broek, Deetman, De Koning, 
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, De Ruiter, 
Smit en Winsemius (Afwezig is minister Schoo) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.14 en 19), Brokx (pt.16 t/m 
18), Van Eekelen (pt.3). De Graaf (pt.16 t/m 

Y Kappeyao v,an ae CopptAlo 18, 20 en 23a),?Koning (pt.3c, 6 t/m 9, 13 en 
CpV . iLA 16 t/m 19), Korte (pt.14). Van der Reijden 

(pt.20) en Van Zeil (pt.16 t/m 18 en 20) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
mr.G.P.I.M.Wuisman (plv.) 

Adjunct-secretarissen: mevr.drs.G.A.Hofenk 
mr.P.C.A.Hulst 
mr.drs.R.K.Visser 
drs.G.H.H.Maas 
drs.A.J.M.van Poppel 

Hoofddirecteur RVD : mr.M.J.D.van der Voet 
drs.G.F.Lörtzer (plv.) 

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

De minister-president stelt voor de 
notulen vast te stellen na de wijzigingen 
opgenomen in bijlage I en onder het voorbehoud 
van overeenstemming tussen de ministers van 
Financiën en Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer. Bij overeenstemming 
zullen deze de secretaris van de ministerraad 
hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. 
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d. Onderhoud KLM Iraanse vliegtuigen 

Minister Van den Broek deelt mee dat 
minister Smit mede namens hem en de minister van 
Economische Zaken heden de vragen van het Tweede 
Kamerlid Van der Spek (PSP) over het afleveren 
van een Boeing 747 door Iranair voor onderhouds
werkzaamheden bij de KLM langs de volgende lijnen 
heeft beantwoord. Als onderdeel van het al enige 
tijd lopende onderhoudscontract dat de KLM voor 
Iranair verricht, is vorige maand een Boeing 747 
voor onderhoud op Schiphol aangekomen. Het 
toestel dat een civiele registratie heeft, is 
ingericht voor vrachtvervoer. Tevens is in het 
toestel het merendeel van de voorzieningen 
aangebracht met behulp waarvan andere vliegtuigen 
in de lucht kunnen worden bijgetankt. Dit soort 
voorzieningen geeft aan het toestel militaire * 
betekenis. Aangezien het hier om een als civiel 
geregistreerd toestel gaat, is ervan uitgegaan 
dat de werkzaamheden in kwestie onder het lopende 
onderhoudscontract vallen. De regering wenst aan 
haar stellingname van volstrekte onpartijdigheid 
in de oorlog tussen Iran en Irak vast te houden. 
De regering geeft er de voorkeur aan iedere 
twijfel uit te sluiten over haar standpunt dat 
aan vliegtuigen met een militair karakter in de 
gegeven omstandigheden in Nederland geen 
onderhoud zal worden verricht. Daarom zal de 
regering in de toekomst door middel van het 
vergunningvereiste de voor de wapenexport 
geldende criteria voor de betrokken toestellen 
hanteren, gezien de daaraan aangebrachte speciale 
voorzieningen. Deze beleidslijn is aan de KLM 
meegedeeld. 

e. Samenstelling Europese Commissie (Zie notulen 
m.r. 29 juni 1984, punt 3c) 

De minister-president merkt naar 
aanleiding van een vraag van minister 
Van den Broek op dat hij 10 juli jl. met de 
Belgische premier Martens en de Luxemburgse 
premier Werner overleg heeft gevoerd over de 
nieuw te benoemen voorzitter van de Europese 
Commissie. Frankrijk lijkt de ministers Delors en 
Cheysson te willen kandideren. Het is echter niet 
uitgesloten dat deze kandidaten uiteindelijk niet 
worden voorgedragen. De Bondsrepubliek heeft nog 
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geen kandidaat naar voren gebracht. Het is niet 
waarschijnlijk dat, zoals hier en daar wordt 
gehoord, minister Genscher als kandidaat naar 
voren zal worden geschoven. Spreker is met de 
Belgische en Luxemburgse premier overeengekomen 
dat de Benelux een kandidaat uit één der grote 
lidstaten van het niveau van minister Delors zal 
steunen. Indien een dergelijke kandidaat niet 
wordt gesteld, zullen de Beneluxlanden een 
kandidaat uit de kleine lidstaten ondersteunen. 
De heer Andriessen zou dan een goede kans maken. 
Spreker verwacht overigens niet dat over deze 
kwestie voorafgaand aan de EG-ministerraad, nog 
overleg in Beneluxkader zal plaatsvinden. De 
Belgische premier is immers gehouden tot het 
ondersteunen van de kandidatuur van de heer 
Davignon. Over de door Denemarken naar voren 
gebrachte kandidaat Christophersen is men in 
Brussel niet erg enthousiast. 

Minister Ruding wijst er in dit verband 
op dat de heer Andriessen in ieder geval als 
commissaris van de nieuwe commissie deel zal 
uitmaken. Dit geldt niet voor de heer Davignon. 

Minister Braks deelt mee dat dit 
laatste ook voor de Deense kandidaat geldt. Hij 
is in het algemeen van mening dat de op het 
moment naar voren gebrachte kandidaten weinig 
verwachtingen bieden. Hij wijst er bovendien op 
dat Italië van plan is de landbouwpost op te 
eisen. 

Staatssecretaris Van Eekelen is van 
mening dat behalve bij een kandidatuur van 
minister Delors, Frankrijk het voorzitterschap 
niet mag opeisen, omdat dit land niet aan de 
beurt is de voorzitter te leveren. De 
Bondsrepubliek komt daarvoor dan als eerste in 
aanmerking. Ook bij een Westduitse kandidaat zal 
de kwaliteit echter de doorslag moeten geven. 

3 f. Instelling commissies voor institutionele 
zaken en voor het "Europa van de burgers" naar 
aanleiding van de Europese Raad te 
Fontainebleau 

Minister Korthals Altes merkt op dat 
bij de Europese top in Fontainebleau is besloten 
tot de instelling van een commissie ad hoe in 
verband met de afschaffing van alle grenscontrole 
en voor de drugbestrijding in de EG. Justitie is 
bij de samenstelling van die commissie niet 
genoemd, maar zou volgens spreker daarin wel 
zitting moeten hebben. 


