
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD 
Ex.nr. 

Nr.11001 

Notulen van de vergadering gehouden 
op donderdag 9 augustus 1984 in de Trêveszaal 

van het Kabinet Minister-President, 
aangevangen 's morgens om 

10 uur 

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

Voorts zijn aanwezig de staats
secretarissen Van Eekelen en Koning 

Secretaris : mr.drs.R.K.Visser (wnd) 
Hoofddirecteur RVD: drs.G.F.Lörtzer (plv.) 

lm Hamerstukken 

a. Naturalisatie van Nour- Ed-dine Aabis en 
27 anderen; van Gevriye Aktan en 26 anderen; 
van Mümtaz Aktetin en 32 anderen; van 
Abdülmesih Akyol en 31 anderen; van Helmut 
Albrecht en 30 anderen; van Maria T.Alvarado 
Prario 'en 24 anderen; van Jorge Alves Chantre 
en 35 anderen; van Thami Babih en 38 anderen; 
van Bernd Breidenbach en 30 anderen en van 
Lucas M.D.Ferdinandus en 27 anderen (Brieven 
van de staatssecretaris van Justitie dd. 18, 
20, 23, 25 en 26 juli 1984, nrs.840/025, 
840/049, 840/061, 840/065, 840/068 t/m 840/071, 
840/079 en 840/083, met wetsontwerpen) 

Zonder discussie aanvaard. 
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2 b. Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van 
het protocol betreffende verbetering van het 
kanaal Gent-Terneuzen (Brief van de minister 
van Verkeer en Waterstaat dd. 26 juli 1984, 
nr.32013, met bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 

2 c. Controle Schiphol i.v.m. vliegtuigkapingen 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat hij contact heeft gehad met het ministerie 
Verkeer en Waterstaat over verscherping van de 
controle op Schiphol in verband met de recente 
vliegtuigkapingen. 

2 d. Financiële situatie EG 

Staatssecretaris Van Eekelen geeft 
desgevraagd een overzicht over de financiële 
situatie in de EG. Het Europese parlement heeft 
de betaling van de compensatie voor het Verenigd 
Koninkrijk voor 1983 geblokkeerd. Ten aanzien van 
de begroting 1984 stelt het Verenigd Koninkrijk 
zich niet erg loyaal op. Het probeert zoveel 
mogelijk van het begrotingstekort door te 
schuiven naar 1985, omdat in dat jaar de nieuwe 
compensatieregeling voor het Verenigd Koninkrijk 
van kracht wordt. Spreker heeft in Straatsburg 
met Britse parlementariërs gesproken en zich 
daarbij op het standpunt gesteld dat de 
doorgeschoven bedragen van 1984 niet onder de 
compensatieregeling voor het Verenigd Koninkrijk 
zouden moeten vallen. De problemen rond de 
begroting 1983 en 1984 worden in de 
a.s. EG-begrotingsraad besproken. Voorts merkt 
hij op dat de Europese Commissie de uitgaven voor 
1984 verhoogt door versneld de 
landbouwoverschotten en in het bijzonder de 
boteroverschotten op te ruimen door hogere 
restituties te geven. De Commissie motiveert die 
beslissing door erop te wijzen dat daarvoor een 
begrotingspost bestaat. Nederland heeft erop 
gewezen dat een begrotingspost niet behoeft te 
worden uitgeput, indien er geen noodzaak tot 
volledige besteding van de middelen bestaat. De 
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tegenstemmen van Italië, Denemarken, het Verenigd 
Koninkrijk en Nederland waren echter niet 
voldoende om de vereiste gekwalificeerde 
meerderheid tegen het voorstel te verkrijgen. De 
handelwijze van de Commissie betekent dat de 
mogelijkheden om de begroting voor 1984 nog 
sluitend te krijgen, kleiner zijn geworden. Tot 
slot merkt spreker op dat een aantal landen nog 
geen vertegenwoordiger heeft aangewezen voor het 
ad-hoccomité voor institutionele vraagstukken. 
Dat betekent dat het comité niet voor 
september a.s. bijeen zal kunnen komen. Premier 
Fitzgerald van Ierland is overtuigd van de 
noodzaak van voortgang bij dit comité, maar de 
Ierse voorzitter van het comité senator Dooge, 
lijkt daarvan minder doordrongen. Mocht het 
comité inderdaad niet voldoende voortgang boeken, 
dan zou het wellicht wenselijk zijn dat de 
minister-president met zijn Ierse collega 
hierover contact opneemt. 

3. Wijziging van art.402a van boek 1 van het 
burgerlijk wetboek inzake de wet tijdelijke 
voorziening omtrent de indexering van uitkeringen 
voor levensonderhoud (Brief van de minister en 
van de staatssecretaris van Justitie dd. 26 juli 
1984, nr.325/684, met wetsontwerp) 

De minister-president heeft enige 
aarzeling ten aanzien van het voorgestelde 
systeem en in het bijzonder vraagt hij zich af of 
niet ook de mogelijkheid om een hoger 
aanpassingspercentage vast te stellen, moet 
worden opgenomen. 

Minister De Koning merkt op dat het 
voorstel eigenlijk een jaar te laat komt, 
aangezien de loonontwikkeling in het afgelopen 
jaar veel lager is geweest dan het jaar daarvoor. 
Nu vindt een zekere afvlakking van de 
loonontwikkeling plaats. Het voorstel is erop 
gericht om voor de toekomst bij belangrijke 
wijzigingen in de loonontwikkeling tijdig 
maatregelen te kunnen nemen. 


