
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD *x.nr 

Nr.10992 

Notulen van de vergadering gehouden op 
donderdag 19 juli 1984 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
's morgens om 10 uur 

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

Voorts zijn aanwezig de staats
secretarissen Brokx, 
Kappeyne van de Coppello en Koning 

Secretaris : drs.G.H.H.Maas (wnd) 
Adjunct-secretaris: mr.P.C.A.Hulst 
Hoofddirecteur RVD: mr.M.J.D.van der Voet 

1. Hamerstukken 

a. Wijziging van hoofdstuk VI (Justitie) van de 
begroting voor 1983; verzamelontwerp (Brief 
van de minister van Financiën dd. 5 juli 1984, 
nr.484-2306, met wetsontwerp) 

1 P* Tijdelijke regeling met betrekking tot de 
limieten van de gemeentelijke onroerend-
goedbelastingen (Brief van de staatssecretaris 
van Binnenlandse Zaken dd. 10 juli 1984, 
nr.FB84/U361, met wetsontwerp) 

De punten la en lb worden zonder 
discussie aanvaard. 
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De vice-minister-president wijst erop 
dat in de besluitvorming ter zake van de 
toetreding van Spanje en Portugal verscheidene 
internationaal politieke overwegingen een rol 
hebben gespeeld, waaronder de aan de toetreding 
verbonden defensiebelangen• Spreker brengt in 
herinnering dat is afgesproken dat na de 
vakantieperiode nog een discussie in de raad zal 
plaatsvinden inzake het Europa van de twee 
snelheden.iTen slotte wijst hij erop dat besluit» 
vorming bij gokwalificeerdo meerderheid ook in 
het nadoel van de noordelijke landen kan werken,| 

De raad aanvaardt op voorstel van de 
vice-minister-president de conclusies van de 
coördinatiecommissie met de volgende 
aantekeningen: 

1° De raad onderstreept het belang van het zo 
spoedig mogelijk gereedkomen van de in 
punt 1.1 aangekondigde analyse door het 
ministerie van Landbouw en Visserij van het 
commissievoorstel inzake het invoerregime voor 
plantaardige oliën en vetten. De Nederlandse 
regering handhaaft haar standpunt in deze. 

2° Ter zake van punt 1.11 (wijziging eigen-
middelenbesluit) onderstreept de raad dat de 
datum van inwerkingtreding van het besluit zal 
moeten zijn 1 januari 1986. Voorts is zij van 
oordeel dat eventuele leningen door de 
Commissie niet tot de eigen middelen mogen 
worden gerekend. Voorts bevestigt zij de 
Nederlandse afwijzing van het voorstel om in 
de toekomst minder dan 10% perceptiekosten aan 
de lidstaten uit te keren. 

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

De vice-minister-president deelt mee 
dat inmiddels bekend is dat de communisten geen 
deel meer zullen uitmaken van de volgende Franse 
regering. De huidige ministers Delors en Cheysson 
zullen wellicht niet in het nieuwe kabinet 
terugkomen. Naar het zich laat aanzien, zal een 
van beiden door Frankrijk voor het 
voorzitterschap van de Europese Commissie worden 



Zeer Geheim -12- MR 19 juli 1984 
(pt.2e) 

gekandideerd. Spreker stelt voor staatssecretaris 
Van Eekelen te machtigen de eventuele kandidatuur 
van de heer Delors namens de Nederlandse regering 
te ondersteunen en de kandidatuur van de heer 
Andriessen ten gunste van deze Franse kandidaat 
terug te trekken. Hij vraagt zich echter af of 
een gelijke beleidslijn dient te worden gevolgd 
bij een kandidatuur van de heer Cheysson. 

De ministers Braks, Ruding en Schoo 
zijn van oordeel dat de gevraagde machtiging 
alleen dient te gelden bij kandidatuur van de 
heer Delors. 

De raaa stemt er op voorstel van de 
vice-minister-president mee in dat indien de 
Franse regering de heer Delors kandidaat stelt 
voor het voorzitterschap van de Europese 
Commissie, staatssecretaris Van Eekelen wordt 
gemachtigd diens kandidatuur te steunen en de 
kandidatuur van de heer Andriessen in te trekken. 

f. Reis minister Schoo naar Mozambique 

Minister Schoo brengt verslag uit van 
haar reis naar Mozambique. Zij heeft ervaren dat 
de Mozambiquaanse overheid het bijzonder op prijs 
stelde dat Nederland bereid was haar financiële 
steun te continueren. De regering van Mozambique 
heeft een nieuwe koers gekozen, onder meer onder 
invloed van de interne problemen. Het recente 
verdrag met Zuid-Afrika beoogt een einde te maken 
aan de activiteiten van door dat land gesteunde 
opstandelingengroepen. Men tracht nu steun van 
het westen voor dat akkoord te verkrijgen. 
Tijdens de besprekingen die zij heeft gevoerd, is 
overeengekomen dat naast de voorgestelde 
economische samenwerking, ook samenwerking op 
cultureel gebied zal worden geëntameerd. 
Spreekster zegt getroffen te zijn door de enorme 
problemen waarmee het land te kampen heeft. Naast 
de problemen met het gezag en het interne geweld, 
is er de enorme armoede in het land. Spreekster 
heeft toegezegd haar collegae in andere Europese 
landen te verzoeken ook een bezoek te brengen aan 
Mozambique. 


