
Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 14 september 1984 in de Trêveszaal 

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

en 's middags voortgezet 

Aanwezig: min is ter-president Lubbers en de ministers 
Braks (pt.1 t/m 11 ged., 13, 15a en 15c), 
Brinkman, Van den Broek (pt.3, 11, 12, 14 en 
15), Deetman, De Koning (pt.1 t/m 11 ged., 
13, 15a en 15c), Korthals Altes, Rietkerk, 
Ruding, De Ruiter (pt.1 t/m 11 ged., 13, 15a 
en 15c), Schoo, Smit (pt.1 t/m 3d, 3e t/m 
3i, 4 t/m 11 ged., 13, 15a en 15c) en 
Winsemius (Afwezig is minister Van Aardenne) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt,15b), Brokx (pt.10 en 
13), Hoekzema (pt.12), Koning (pt.5 t/m 7) 
en Van Zeil 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Ad j unct-secre tar issen: mevr.drs.G.A.Hofenk 

(pt.1 t/m 11 ged . , 
13, 15a en 15c) 
mr.P.C.A.Huls t 
(pt.11 ged., 12 , 14 , 
15b en 15d t/m 15g) 

Hoofddirecteur RVD : drs.G.F.Lortzer (plv.) 

2*. Notulen van de vergadering van 11, 12 en 
^3 juli x384 (nr.10994 en 10994f) 

Staatssecretaris Van Zeil deelt mee dat 
hij nog hedenmiddag een afrondend gesprek met 
minister Ruding zal hebben over de tekstwijziging 
-er. aanzien van blz.101. Hij zal de in dit 
overleg overeengekomen tekstwijziging aan de 
secretaris van de ministerraad overhandigen. 
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De raad stemt op voorstel van de 
min is ter-president in met de in het stuk vervatte 
opstelling met dien verstande dat op blz.4 de 
laatste zin zal worden geschrapt. Economische 
Zaken zal daarnaast nog enige opmerkingen ter 
kennis van Financiën brengen. 

c, Stilzwijgende goedkeuring van de opzegging door 
Nederland van de overeenkomst inzake 
gezamenlijke financiering van weerstations op 
de noordelijke Atlantische Oceaan (Brief van 
de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 4 september 1984, nr.237157, met bijlage) 

Zonder discussie aanvaard. 

d. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 11 september 1984 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 11 september 1984 , nr.239533 , met bijlage) 

Minister Van den Broek merkt ten 
aanzien van punt 1.6, b, (ad-hoccomité's) van de 
conclusies op dat de coördinatiecommissie de 
werkzaamheden van de ad-hoccomité's zal 
begeleiden. De andere verantwoordelijke 
departementen zullen op ad-hocbasis worden 
betrokken bij de werkzaamheden van het 
ad-hoccomité voor het Europa van de burger, ook 
wel het tweede comité genoemd. Hij stelt voor dat 
de raad bij deze instemt met de aanwijzing van 
cr s.E.P. Wellens te in als Nederlands vertegen
woordiger in dit comité. Hij stelt zich voor dat 
op 28 september a.s. een notitie over het eerste 
comité in de raad zal kunnen worden besproken. 

Minister De Ruiter vraagt naar 
aanleiding van punt 1.1 (toetreding Spanje) of er 
door Spanje in algemeen politieke zin nog verband 
wordt gelegd tussen de toetreding van dat land 
tot de Europese Gemeenschap en de verdergaande 
integratie in de NAVO. De Spaanse minister van 
buitenlandse zaken heeft zich immers recentelijk 
over dit laatste terughoudend opgesteld. 
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Minister Van den Broek is van mening 
dat hier sprake is van een politiek-
psychologische koppeling. Op het moment is de 
Spaanse positie binnen de NAVO te vergelijken met 
die van Frankrijk. Spanje doet wel mee aan de 
politieke samenwerking, maar maakt geen deel uit 
van het militair commando. De Spanjaarden gaan 
ervan uit dat er geen militaire samenwerking kan 
zijn zonder economische samenwerking in de vorm 
van het lidmaatschap van de Europese Gemeenschap. 
De vraag over handhaving van het NAVO-
1ïdmaatschap zal bovendien binnenkort een rol 
spelen bij het partijcongres van de Spaanse 
socialistische partij. Spreker denkt dat als de 
toetreding van Spanje tot de Europese Gemeenschap 
met ingang van 1 januari 1986 niet zeker kan 
worden gesteld, dit gevolgen zal hebben voor de 
houding van dat land tegenover de NAVO. Hij meent 
dat de best denkbare uitkomst op dit moment zal 
zijn dat de huidige Spaanse positie binnen de 
NAVO wordt gehandhaafd. 

Minister De Koning merkt naar 
aanleiding van punt 1.1.2 (sociale zaken) op dat 
door de bondsrepubliek Duitsland (BRD) een nieuwe 
formule is voorgesteld met betrekking tot de 
kinderbijslagregeling. Hij denkt dat deze variant 
acceptabel is, mits aan het begin van de 
overgangsperiode de woon- werklandproblematiek 
wordt opgelost. Spreker wijst er met betrekking 
tot punt 1.5 (staal, sociaal volet) op dat het 
nieuwe sociaal volet staal nauwkeurig dient aan 
te sluiten op het oude. Het nieuwe sociaal volet 
moet daartoe of eerder dan thans wordt voor
gesteld of met terugwerkende kracht in werking 
treden. De BRD schijnt er vooralsnog voorstander 
van te zijn het nieuwe sociaal volet later van 
kracht te doen worden. 

Minister Ruding merkt naar aanleiding 
punt 1.6 (wijziging eigen-middelenbesluit en 

begrotingsdiscipline), blz.7, tweede alinea op 
cat hij met de conclusie terzake kan instemmen. 
Hij wil echter aan het eventueel beschikbaar 
komen van extra eigen middelen in 1985 als derde 
oerwaarde zien toegevoegd dat er maximaal 

resultaat inzake additionele ombuigingen is 
bereikt. Spreker is met betrekking tot punt 2.1 
(situatie op de wijnmarkt) van mening dat op 
korte termijn ingrijpende maatregelen ter 
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bestrijding van de wijnoverschotten moeten worden 
genomen. Hij wijst er wat betreft punt 2.3 
(landbouwstructuurbeleid) op dat de structuur
maatregelen budgettair onder het plafond van de 
afdeling oriëntatie van het Europees 
oriëntatie- en garantiefonds voor de 
landbouw-(EOGFL)oriëntatie zullen moeten worden 
ingepas t. 

Staatssecretaris Van Zeil merkt naar 
aanleiding van punt 1.4 (staal, externe aspecten) 
op dat de commissie terzake een ontwerpverklaring 
heeft opgesteld. Inmiddels is de permanente 
ar tegenwoordiging geïnstrueerd dat Nederland in 

grote lijnen met deze verklaring kan instemmen. 
Deze lijn wordt echter niet volledig door de 
conclusie van de coördinatiecommissie gedekt. Hij 
stelt voor dat de permanente vertegenwoordiging 
genoemde instructie als uitgangspunt in de 
onderhandelingen gebruikt. Er kan echter niet 
worden ingestemd met de huidige voorstellen van 
commissaris Davignon inzake de autolimitatie 
pijpen en buizen. Nader beraad terzake is 
noodzakelijk. Spreker stelt voor op dit punt nog 
geen besluit te nemen. 

Minister Br aks pleit er naar aanleiding 
van punt 1.1 voor in de toetredings
onderhandelingen vast te houden aan de garantie
drempel voor olijfolie. Spanje dreigt met invoer
beperkingen. De Commissievoorstellen richten zich 
echter op een surveillancesysteem. Hij is het wat 
betreft punt 2.1 eens met minister Ruding. Hij 
denkt dat de wijnmaatregelen evenals de eerder-
genomen zuivelmaatregelen in de richting van 
produktiecontingenten zullen gaan. Frankrijk zal 
overigens op dit punt een initiatief nemen. De 
financiering van de structuurmaatregelen is 
overigens reeds vervat in de afspraken over het 
financieel kader. Hij merkt naar aanleiding van 
pjnt 3 (informele Ecofin-raad) op dat de Londense 
formule inzake financiële discipline een goede 
zaaK is, mits iedere lidstaat daaraan meewerkt. 
Met name de positie van de bondsrepubliek 
Duitsland dient op dit punt niet uit het oog te 
worden verloren. Spreker deelt ten slotte mee dat 
er volgende week een informele Landbouwraad zal 
zijn. 
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Minister Van den Broek merkt naar 
aanleiding van punt 1.1.2 (sociale zaken) op dat 
er zo spoedig mogelijk een beslissing moet worden 
genomen over de woon- werklandproblematiek. Hij 
zegt ten aanzien van punt 1.5 toe erop te zullen 
toezien dat het nieuwe sociaal volet staal op het 
oude aansluit. Hij deelt daarnaast mee dat er 
berichten zijn verschenen waarin melding werd 
gemaakt dat ons land geen aanspraak zou kunnen 
maken op gelden van het Europees sociaal fonds in 
verband met te laat ingediende aanvragen. Spreker 
begrijpt uit het antwoord van minister De Koning 
dat het hier slechts om enkele aanvragen gaat. 
Hij stemt in met de door minister Ruding bij 
punt 1.6.a gestelde voorwaarde. Hij is echter van 
mening dat deze voorwaarde onder de reeds 
genoemde voorwaarde van de budgettaire discipline 
kan woroen vervat. Hij is verheugd over het feit 
dat de coördinatiecommissie overeenstemming heeft 
bereikt over een totaal-pakket inzake de 
begrotingsproblematiek 1984 en 1985. Ook zal 
Nederland zich constructief opstellen ten aanzien 
van de budgettaire compensatie voor het Verenigd 
Koninkrijk. Een vervroeging van de verhoging van 
de eigen middelen tot 1,4% zal overigens een 
unaniem raadsbesluit vergen. Hij deelt met 
betrekking tot punt 2.1 mee dat Frankrijk tijdens 
de Landbouwraad voorstellen inzake de wijnmarkt 
zal doen. Wat betreft de toetreding van Spanje en 
Portugal heeft de minister-president tijdens de 
Europese Raad in Fontainebleau ervoor gepleit 
snel een eindpakket terzake voor te leggen. 
Spreker heeft dit standpunt vorige week in 
informeel beraad herhaald. Het is echter onzeker 
of de Commissie a.s. maandag een dergelijk pakket 
zal kunnen voorleggen. Indien wel een pakket 
wordt voorgelegd, zal dit in ieder geval nog 
zonder het visdossier zijn. Voor het innemen van 
een standpunt in de toetredingsonderhandelingen 
over het wijndossier zullen eerst de resultaten 
van de Landbouwraad moeten worden afgewacht. Wat 
betreft het olijfoliedossier zijn acht lidstaten 
voorstander van het instellen van garantie
drempels. Griekenland en Italië zijn hier echter 
tegen. Spreker vindt dan ook dat de commissie ter 
oplossing van dit probleem meer beleidsruimte zal 
moeten krijgen. Hij wijst er met betrekking tot 
punt 1.4 op dat de resultaten van het overleg in 
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comité 113 nog niet bekend zijn. Hij is daarom 
van mening dat niet moet worden afgeweken van de 
conclusies van de coördinatiecommissie. Dit geldt 
ook voor het voorstel van de commissie inzake de 
autolimitatie van pijpen en buizen. 

De raad aanvaardt op voorstel van de 
min is ter-president de conclusies van de 
coördinatiecommissie met de volgende 
aan teken ingen: 

1° M.b.t. punt 1.4 (staal, externe aspecten) zal 
niet worden ingestemd met een raadsbeslissing 
terzake op dit moment. M.b.t. autolimitatie 
pijpen en buizen zal eveneens niet aan een 
beslissing worden meegewerkt. 

2° M.b.t. punt 1.5 (staal, sociaal volet) zal 
erop worden toegezien dat het nieuwe sociale 
volet volledig zal aansluiten op het oude 
sociale volet. 

3° M.b.t. punt 1.6 (uitvoering conclusies 
Europese Raad Fontainebleau) moet bij 
a. "Wijziging eigen-middelenbesluit" op blz.7, 
vierde zin onder budgettaire discipline tevens 
het bereiken van een maximaal resultaat inzake 
additionele bezuinigingen worden begrepen. 

4° N.a.v. punt 1.6, b (ad-hoccomité 1s) stemt de 
raad in met de aanwijzing van 
dr s.E.P.Wellens te in als Nederlands 
vertegenwoordiger in het ad-hoccomité 2. 

e. Financiële protocollen EG - Turkije 

Minister Van den Broek deelt mee dat 
tijdens het informele overleg tussen de ministers 

ouitenlandse zaken van de EG-landen is 
cesloten de geblokkeerde financiële protocollen 
met Turkije te deblokkeren. Het is nu mogelijk om 
per afzonderlijke raadsbeslissing uit de 
financiële middelen van deze protocollen te 
putten. De raad neemt hiervan kennis. 


