
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD 

Nr.11061 

Ex. nr 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 28 september 1984 in de Trêveszaal 

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

10 uur en 's middags 
voor tgeze t 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Braks, Brinkman, Deetman, 
De Koning, Korthals Altes (pt.4 t/m 7, 
16, 17a, 17e t/m 171 en 17o), Rietkerk, 
De Ruiter, Smit en Winsemius (Afwezig 
zijn de ministers Van Aardenne, 
Van den Broek, Ruding en Schoo) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.7), Bolkestein (pt.3). 
Koning, Van der Reijden (pt.13) en Van Zeil 

Secretaris : drs.J.Wijnhoud (plv.) 
Adjunct-secretarissen: mr.P.C.A.Hulst (pt.1 

t/m 16, 17b t/m 17d, 
17m en 17n) 
mevr.drs.G.A.Hofenk 
(pt.l7a, 17e t/m 171 
en 17o) 

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

1 a. Notulen van de vergadering van 23 augustus 1984 
(nr.11034 en 11034b) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 

1 b. Notulen van de vergadering van 24 augustus 1984 
(nr.11036 en 11036b) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage II. 
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3 d. conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 25 september 19"8T (Brief van de staats-
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 25 september 1984 , nr.259397 , met bijlagen) 

De minis ter-president merkt op dat hem 
is gemeld dat de voetnoot op blz.3 dient te 
vervallen, omdat het daar bedoelde overleg niet 
heeft geleid tot aanvullingen op de desbetreffende 
conclusie. 

Minister Braks merkt naar aanleiding 
van de conclusie onder 1.1 (algemeen) op het 
prematuur te vinden dat nu al wordt geconstateerd 
dat Nederland actief kan meewerken aan het vinden 
van een algemeen compromis. Met name betreffende 
het vaststellen van produktiebeperkingen voor 
wijn, olijfolie, suiker en vis kunnen nog grote 
problemen rijzen. In het bijzonder Italië en 
Griekenland zullen niet bereid zijn in dit 
opzicht mee te werken aan een evenwichtig 
algemeen compromis. De ministers van landbouw 
hebben recentelijk in Ierland over de wijn-
problematiek gesproken. Er leek voldoende 
perspectief te bestaan voor het stellen van een 
garantiedrempel terzake. De vraag is alleen hoe 
deze dient te worden uitgewerkt. Spreker is van 
oordeel dat de Nederlandse delegatie niet al te 
snel geneigd moet zijn zich aan te sluiten bij 
een globaal compromis. Spreker vraagt zich naar 
aanleiding van de passage in de conclusies 
onder 1.2 (algemeen) af of de Ecofinraad nu wel 
of geen doorgang zal vinden. 

Minister Deetman sluit zich bij deze 
laatste vraag aan. Hij spreekt er zijn 
bevreemding over uit dat er kennelijk onvoldoende 
kwantitatief inzicht bestaat in de begrotings
situatie voor 1985 en vraagt zich af wat het 
effect zal zijn van de binnen de Ecofinraad van 
1 en 2 oktober a.s. te maken afspraken. 

Minister De Koning is van oordeel dat 
bij het bereiken van het onder 1.1 (algemeen) 
vermelde evenwichtige compromis ook afspraken 
terzake van het woonlandbeginsel in de kinder
bijslag moeten worden betrokken. Dit krijgt later 
namelijk een nog zwaarder accent bij de 
toetredingsonderhandelingen met Spanje en 
Portugal. 

Staatssecretaris Koning bevestigt dat 
de Ecofinraad a.s. maandag 1 oktober bijeen zal k omen. 
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Minister Peetman meent uit pers
berichten te mogen opmaken dat de Franse minister 
van landbouw zich niet gebonden acht aan de 
binnen de Ecofinraad gemaakte afspraken. 

Minister Braks bevestigt dit. Dat was 
voor spreker ook de aanleiding om een en ander in 
de ministerraad aan de orde te stellen. De Franse 
minister van landbouw vertegenwoordigt in dit 
geval het standpunt van zijn regering. Het Franse 
verzet tegen het principeakkoord leidt 
ongetwijfeld tot problemen. Spreker doet een 
beroep op de raad om hetgeen in de Ecofinraad is 
overeengekomen, nogmaals te ondersteunen. 

De minister-president merkt op dat de 
afspraak in Fontainebleau om het daar 
overeengekomene nader te laten uitwerken door de 
vakministers, het risico in zich draagt dat één 
of meer lidstaten later zou gaan dwarsliggen. 
Overigens is de uitkomst van de Ecofinraad 
alleszins bevredigend. Spreker stemt in met de 
suggestie van minister Braks, maar hij voorziet 
dat het moeilijk zal zijn om hier ook de Franse 
president achter te krijgen. 

Minister Peetman merkt op dat de tweede 
conclusie onder de paragraaf Wijziging eigen-
middelenbesluit op blz.4 voor hem onvoldoende 
helder is. Hij dringt erop aan in het vervolg bij 
de formulering van de conclusies meer helderheid 
te betrachten. 

Pe raad stemt ten slotte op voorstel 
van de minister-president in met de conclusies 
van de coördinatiecommissie, met dien verstande 
dat de voetnoot op blz.3 van het stuk vervalt. 

3 e. Gesprek van minister Van den Broek met de 
Surinaamse minister-president 

Pe minister-president heeft contact 
gehad met minister Van den Broek, die en marge 
van de Algemene Vergadering van de Verenigde 
Naties heeft gesproken met de Surinaamse 
minister-president Udenhout. Het gesprek met de 
heer Udenhout droeg een informeel karakter. 


