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MINISTERRAAD E X . nr. 
.11112 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 9 november 1984 in de Trêveszaal van 
het Kabinet Minister-President, aangevangen 

's morgens om 10 uur en 's middags 
voortgezet 

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

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Bolkestein (pt.3b). Van Eekelen (pt.3a en 
11a), De Graaf (pt.lOd, 11a, 11c en 11e), 
Hoekzema (pt.lle), Kappeyne van de Coppello 
(pt.lld). Ploeg (pt.3b en 11a) en Van Zeil 
(pt.lla) 

Secretaris : drs.J.Wijnhoud (plv.) 
Adjunct-secretaris: mr.J.A.Stenfert Kroese 
Hoofddirecteur RVD: drs.G.F.Lörtzer (plv.) 

1. Notulen van de vergadering van 26 oktober 1984 
(nr.11100 en 11100b) 

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

a. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 6 november 1984 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 5 november 1984, nr.19331/84, met bijlagen) 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat de kans groot is dat de Ecofinraad niet zal 
doorgaan. Het is dan voor Nederland wel de vraag 
waar dan wel de budgettaire discipline aan de 
orde moet komen. Wellicht dat dit in de Algemene 
Raad naar voren gebracht zou kunnen worden. 

Minister Ruding merkt op dat door de 
Franse houding deze kwestie thans niet duidelijk 
is. Hij acht het toch belangrijk om dit punt in 
de raad te bespreken voor het geval daarover toch 
in Europees verband een bespreking zal doorgaan. 
In ieder geval zal dan ook aan het comité van 
permanente vertegenwoordigers (coreper) 
instructie kunnen worden gegeven. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt naar 
aanleiding van een opmerking van minister 
Van Aardenne op dat 1983 voor de wereldmarkt
prijzen voor landbouwprodukten een gunstig jaar 
was. Daardoor moesten de EG-normen hoger worden 
ingezet en dat heeft consequenties voor de 
EG-financiën. Voor wat betreft de discussie in de 
Landbouwraad over de toetreding van Spanje en 
Portugal merkt spreker op dat de ministers 
Van den Broek en Braks ter plaatse hun standpunt 
zullen moeten bepalen, conform de conclusie van 
de raad van 26 oktober jl.. Met betrekking tot de 
toetreding zelf worden er helaas te weinig 
vorderingen gemaakt. 

Minister Van Aardenne wijst op de 
koppeling die in Spanje is gemaakt tussen het 
lidmaatschap van de EG en het lidmaatschap van de 
NAVO. Spreker is geïnteresseerd welke invloed de 
toetredingsproblematiek zal hebben op het nog te 
houden referendum over het NAVO-lidmaatschap. 

Minister Van den Broek heeft daarover 
contact gehad met minister De Ruiter. In 
december 1984 zal een groot congres van de 
Spaanse socialistische partij worden gehouden. 
Daarbij zal premier Gonzalez enig perspectief 
moeten kunnen bieden over de toetreding. Als dit 
niet mogelijk is, zal dat een negatief effect 
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hebben op het referendum. De kans is groot dat 
Spanje op dezelfde manier als Frankrijk wel een 
lidmaatschap van de NAVO zal willen hebben, maar 
geen toetreding tot de militaire integratie. In 
NAVO-kringen wordt hetzelfde verwacht. 

Minister Ruding stelt dat uit de 
stukken van de coördinatiecommisse blijkt dat er 
een streven bestaat naar het voeren van 
permanente onderhandelingen. Op deze wijze zouden 
voor begin december de voorstellen voor 
toetreding klaar moeten zijn om in de Europese 
Raad te kunnen worden besproken. Het zou moeilijk 
zijn om deze kwestie daarna nog eens terug te 
koppelen. Hierbij dient te worden bedacht dat de 
toetreding van Spanje en Portugal naar sprekers 
idee zeker duurder zal uitvallen dan de commissie 
in de onderhandelingen zal toegeven. Om deze 
reden is het voor Nederland belangrijk om vast te 
houden aan een voortdurende terugkoppeling tussen 
nu en de Europese Raad die op 3 december a.s. zal 
worden gehouden. 

Staatssecretaris Van Eekelen antwoordt 
op een vraag van minister Van Aardenne dat er 
inderdaad een kans bestaat dat Spanje niet tot de 
EG zal toetreden als de tien lidstaten niet tot 
een unaniem standpunt kunnen komen.|A1G dat zou 
gebeuren,—is hetl van belang om op coreper-niveau 
te zorgen dat er permanente onderhandelingen 
\zulloniworden gevoerd. Ook daarbij zal echter een 
terugkoppeling moeten zijn verzekerd. 

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

3 b. Bezoek president Bongo van Gabon (Zie notulen 
m.r. 2 november 1 9 8 4 , punt 3 1 ) 

Minister Van den Broek vraagt of het 
waar is dat president Bongo bij Fokker twee 
F-100's en een maritieme Fokker heeft besteld en 
daarnaast nog enkele opties op vervolgorders 
heeft geplaatst. 

Staatssecretaris Bolkestein voegt 
hieraan toe dat het van belang is om dergelijke 
contracten op schrift te stellen. 


