
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD EX . nr. 

Nr.11104 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 2 november 1984 in de Trêveszaal 

van het Kabinet Minister-President, 
aangevangen 1 s morgens om 10 uur 

en 's middags en 's avonds 
voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne (beh.pt.11a en l l h ) , Braks 
(pt.1, 2, 3 ged., 4a f 10, 11b t/m lig en 
l l i ) , Brinkman, Van den Broek, Deetman, 
De Koning (beh.pt.11a en llh g e d . ) . 
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, De Ruiter, 
Smit (pt.1, 2, 3 ged., 4a, 10, 11b t/m lig 
en lli) en Winsemius (Afwezig is minister 
Schoo) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Bolkestein (pt.3). Van Eekelen (pt.3 en 4 ) , 
De Graaf (pt.7 en 1 0 ) , Hoekzema (pt.7), 
Kappeyne van de Coppello (pt.10), Koning 
(pt.10). Van der Reijden (pt.7) en 
Scherpenhuizen (pt.lli) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: mr.drs.R.K.Visser 

(pt.1 t/m 10 ged. en 

11b t/m lig) 
mevr.drs.G.A.Hofenk 
(pt.10 ged., 11a, llh 
en lli) 
mr.P.C.A.Hulst 
(pt.10 ged.) 

Hoofddirecteur RVD : mr.M.J.D.van der Voet 

1 a. Notulen van de vergadering van 12 oktober 1984 
(nr.11074 en 11074c) 

Minister Rietkerk verzoekt punt 10e, 2° 
als volgt te wijzigen: Art.5 heeft betrekking op 
die regelingen of bepalingen van algemene 
strekking in het kader van reorganisatie
operaties, die ten doel hebben het effect van de 
volumemaatregelen te ontgaan en die voor 
18 september 1984 zijn overeengekomen. Minister 
Deetman is het daarmee eens. 
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De minister-president stelt naar 
aanleiding daarvan voor het voorstel te 
aanvaarden met de aantekening dat de staats
secretaris van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur bij het overleg met de VNG zal betrekken 
de eventueel als gevolg van de reorganisatie voor 
de gemeenten na twee jaar resterende wachtgeld
kosten . 

Buitenlands beleid 
a. Nederland in de Veiligheidsraad van mei tot 

oktober 1984 (Brief van de minister van 
Buitenlandse Zaken dd. 18 oktober 1984 f 

nr.283288, met bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 

b. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 30 oktober 1984 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 30 oktober 1984, nr.296948, met bijlage) 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst op 
de in de conclusies met betrekking tot de onder 
punt 1.1 gesignaleerde koppeling die Griekenland 
legt tussen de Nederlandse opstelling ten aanzien 
van vervoerinfrastructuurprojecten en het 
verlenen van landingsrechten in Thessaloniki. Er 
is al afgesproken dat minister Smit hierover 
contact zal hebben met haar Griekse collega. 

Minister Deetman merkt naar aanleiding 
van de onderzoeksraad van 6 november a.s. op dat 
er een Deens initiatief is voor een Europees 
laboratorium voor synchrotron straling. Het zou 
goed zijn om afspraken te maken welke bewinds
personen zich daarmee zullen bezighouden. 
Frankrijk en de bondsrepubliek Duitsland zijn al 
met een dergelijk laboratorium van start gegaan 
en willen nu om financiële reden de overige 
EG-landen daarbij betrekken. Voor Nederland is 
echter het Deense initiatief veel voordeliger. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat het Deense initiatief als zodanig op dit 
ogenblik nog niet aan de orde is en verwijst naar 
par.3.2 van de conclusies. 
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Staatssecretaris Bolkestein merkt naar 
aanleiding van punt 4 van de conclusies op dat 
hij gesprekken heeft gevoerd met de Noorse 
minister van handel en scheepvaart die tegenover 
hem zijn ernstige verontrusting heeft uit
gesproken over het voorstel van de Europese 
Commissie tot beperking van de invoerhoeveelheden 
bevroren en gezouten kabeljauw uit Noorwegen. 
Aangezien spreker op dit terrein niet bevoegd is, 
heeft hij toegezegd minister Braks te zullen 
informeren. Hij voegt hieraan toe dat van 
Nederlandse zijde juist wordt getracht bij 
Noorwegen een grotere toegankelijkheid te 
verkrijgen en bepleit daarom een enigszins 
tegemoetkomende opstelling ten aanzien van 
Noorwegen. 

Minister Braks merkt op dat Nederland 
op zich geen belang bij het commissievoorstel 
heeft. Ook is ons land gekant tegen protectio
nisme. Anderzijds is de houding van Nederland ten 
aanzien van de visserij op dit moment in Brussel 
een nogal gevoelige aangelegenheid. Dit vereist 
een voorzichtige opstelling. Spreker heeft ook 
met de Noorse minister contact gehad en hem deze 
houding uitgelegd. 

De minister-president stelt voor de 
conclusies van de coördinatiecommissie te 
aanvaarden. De raad stemt hiermee in. 

3 c. Toetreding Spanje tot EG 

Staatssecretaris Bolkestein vraagt in 
verband met het moeizame verloop van de 
toetredingsonderhandelingen met Spanje en 
Portugal of de minister-president en de minister 
van Buitenlandse Zaken dit onderwerp tijdens de 
Europese Raad van 3 en 4 december in Dublin ter 
sprake zullen brengen. 

Minister Van den Broek zou dit 
onderwerp graag tijdens de volgende vergadering 
willen behandelen, aangezien voordien daarover in 
de coördinatiecommissie nog zal worden gesproken. 


