
MINISTERRAAD Ex.nr. 

Nr.11130 

Notulen van de vergadering gehouden op 
dag 23 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, Braks (pt.1, 2, 3a (ged.), 
3b t/m 3e, 12c t/m 13), Brinkman, 
Van den Broek, Deetman, De Koning, 
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, De Ruiter 
(pt.3a en 3c t/m 12e), Smit en Winsemius 
(pt.1, 2, 11a, 12e en 13 ged.) (Afwezig is 
minister Schoo) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Eekelen (pt.3a, 3b en 3e), Hoekzema 
(pt.4 en 11b), Koning (pt.3a). Korte (pt.3a) 
en Van Zeil (pt.2c en 8 ) , alsmede regerings
commissaris Tjeenk Willink (pt.13) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen; mr.J.A.Stenfert Kroese 

(pt.1, 2, 3b en 13) 
mr .P.CA. Hulst (pt.3a, 
3c t/m 3e en 4 t/m 12) 

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

1 a. Notulen van de vergadering van 2 november 1984 
(nr.11104 en 11104b) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 
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Zeer Geheim -11- MR 23 november 1984 
(pt.3a) 

B. door de betrokken departementen zal worden 
onderzocht op welke wijze de voor Nederland 
nadelige gevolgen van het vrije personen
verkeer zoveel mogelijk kunnen worden beperkt. 
De staatssecretaris van Justitie zal zich 
hiertoe per brief tot de betrokken bewinds
personen wenden? 

C. gelet op het vorenstaande, tussen de 
ministeries van Justitie en Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid zal worden overlegd over de 
samenhang tussen het vrije personenverkeer en 
de sociale-zekerheidswetgeving, 

D. Justitie op het niveau van bewindspersonen zal 
worden betrokken bij het overleg in de 
desbetreffende Benelux-werkgroep inzake 
personenverkeer, 

E. er een strategie zal worden ontwikkeld om een 
algemene legitimatieplicht als middel voor een 
effectievere criminaliteitsbestrijding 
- conform de situatie in de ons omringende 
landen - bespreekbaar te maken? 

F. in de notitie van Justitie bij de conclusies 
op blz.7, tweede regel van onder, de woorden 
"daaraan voorafgaande" worden vervangen door: 
parallelle, 

G. de minister van Binnenlandse Zaken vanuit de 
optiek van de openbare-ordehandhaving zal 
worden betrokken bij de uitwerking van de 
regelingen inzake het vrije personenverkeer. 

b. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 19 november 1984 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 19 november 1984, nr.'315432, met bijlagen) 

Minister Brinkman meent naar aanleiding 
van de conclusie 2.3 ter voorbereiding van de 
Gezondheidsraad van 29 november a.s. inzake drugs 
dat deze problematiek niet in de EG zou moeten 
worden behandeld. Nu er al in veel internationale 
forums over deze problematiek wordt gesproken, 
moet Nederland hier niet alleen een terughoudend, 
maar zelfs een afwijzend standpunt innemen. 



Zeer Geheim -12- MR 23 november 1984 
(pt.3b) 

Minister Braks is het eens met het 
mandaat dat is gegeven voor de onderhandelingen 
bij de toetreding van Spanje en Portugal tot de 
Gemeenschap. Dit neemt niet weg dat spreker 
teleurgesteld is over de wijze waarmee in de 
onderhandelingen met het mandaat wordt omgegaan. 
De lange overgangsfasen via surveillance en via 
de contre-filetprocedure zijn zorgwekkend. Na 
lange interne gesprekken werd afgesproken dat 
Nederland dit standpunt alleen zou mogen innemen 
in geval van isolement. Onlangs werd 
geconstateerd dat Nederland in het comité van 
permanente vertegenwoordigers (PV's) in een 
isolement verkeerde, terwijl later tijdens de 
Algemene Raad bleek dat de bondsrepubliek 
Duitsland (BRD) en het Verenigd Koninkrijk wel 
het Nederlandse standpunt ondersteunden. Dit acht 
spreker een nauwelijks aanvaardbare werkwijze. 
Daar komt bij dat van Franse zijde is 
aangedrongen op extra conservatoire maatregelen, 
hetgeen volgens het verdrag onmogelijk is. 
Spreker is zeer teleur- gesteld over deze 
situatie. 

Minister Ruding stelt vast dat 
Buitenlandse Zaken terecht bezorgd is dat er bij 
de toetreding van Spanje en Portugal een tijds
probleem gaat optreden. Dit probleem wordt nog 
vergroot, nu de Commissie nog een eigen-middelen
dossier moet opstellen. Voorkomen moet worden dat 
de Nederlandse regering in een situatie wordt 
gedrongen, waarin het niet meer mogelijk is 
voldoende tegenspel te bieden. Van Nederlandse 
zijde zou dan ook voor dit gevaar moeten worden 
gewaarschuwd. Bij deze onderhandelingen moet 
Nederland ervoor zorgen dat er voldoende tijd 
overblijft, opdat deze kwestie wederom in de raad 
of in de REZ aan de orde kan worden gesteld. 

Minister De Koning wijst erop dat de 
geïntegreerde mediterrane programma's (PIM's) 
zullen worden gefinancierd uit het sociaal fonds. 
Spreker heeft er al op aangedrongen dat dit fonds 
billijker zal worden verdeeld en wel naar rato 
van de mate van werkloosheid. Spreker zou er zeer 
ongelukkig mee zijn als in de verdeling weer een 
oneigenlijk element zou worden ingebracht. De 
financiering van de PIM's kan beter geschieden 
ten laste van het fonds voor superprioritaire 
gebieden. 



Zeer Geheim -13- MR 23 november 1984 
(Pt.3b) 

Minister Van den Broek antwoordt dat 
ook hij ongelukkig is met het isolement waarin 
Nederland heeft verkeerd tijdens het overleg over 
de toetreding van Spanje en Portugal. Toch acht 
spreker de klachten van Landbouw en Visserij 
onjuist, omdat uiteindelijk alle op het laatste 
moment door Landbouw en Visserij voorgestelde 
aanvullende controlemaatregelen in feite zijn 
gehonoreerd. Spreker is zeer bezorgd dat de 
toetreding van Spanje en Portugal niet op korte 
termijn definitief zal kunnen worden afgerond. 
Hij is het eens met minister Ruding dat de tijd
nood thans groot is. Hij zou het betreuren indien 
de Europese Raad op 3 en 4 december a.s. in 
Dublin zich zou moeten bezighouden met technische 
problemen om de toetredingsonderhandelingen toch 
nog op tijd te kunnen afsluiten. Spreker heeft 
overleg gevoerd met onder meer het 
voorzitterschap in Brussel, om nog voor de 
Europese Raad te komen tot nieuwe voorstellen. 

Minister Braks deelt later tijdens de 
vergadering mee dat hij met minister 
Van den Broek heeft afgesproken op 
26 november a.s. nader te spreken over het 
Nederlandse standpunt ten aanzien van de 
surveillance in de groente- en fruitsector, ervan 
uitgaande dat Spanje lid van de EG zal worden. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat nu de Europese Commissie nog geen voorstellen 
heeft gedaan over de eigen middelen, de positie 
van Portugal moeilijk is. Het lijkt erop dat 
Portugal, dat straks overigens het armste land 
van de EG zal zijn, voor de eigen middelen van de 
EG netto-betalingen zou moeten verrichten. Dit 
moet naar zijn idee worden voorkomen. Spreker 
verwacht dat deze problemen zich met betrekking 
tot Spanje niet zullen voordoen. Met betrekking 
tot de PIM's heeft Nederland er altijd voor 
gepleit dat hiervoor geen apart fonds moet worden 
gevormd. Spreker deelt in grote lijnen het stand
punt van minister Brinkman inzake drugs. Toch 
volgt hij liever het gematigder standpunt van de 
coördinatiecommissie in deze. Als de EG besluit 
dat iets extra's moet worden gedaan, dan moet 
daartoe een inventarisatie kunnen worden 
verricht. Aan de hand daarvan kan dan worden 
beslist, gelet op de internationale positie van 
ons land ten aanzien van drugs, of het wenselijk 
is dat Nederland een geheel afwijzende houding 
zou innemen. 



Zeer Geheim -14- MR 23 november 1984 
(Pt.3b) 

De raad aanvaardt op voorstel van de 
minister-president de voorgestelde conclusies. De 
ministers van Landbouw en Visserij en van 
Buitenlandse Zaken zijn gemachtigd in onderling 
overleg te besluiten over het Nederlandse stand
punt ter zake van de surveillance in de groente
en fruitsector ingeval van toetreding van Spanje 
en Portugal (conclusie 1.1). 

3 c. Procedure-afspraak culturele overeenkomst met 
Portugal (Brief van de minister van 
Buitenlandse Zaken dd. 21 november 1984, 
nr.314113, met bijlagen) 

De minister-president stelt de raad 
voor de ministers van Buitenlandse Zaken, 
Onderwijs en Wetenschappen en Welzijn, 
Volksgezondheid en Cultuur te machtigen om na het 
bereiken van onderlinge overeenstemming te 
besluiten tot ondertekening van de overeenkomst 
met de aanbieding van de overeenkomst aan de 
Staten-Generaal ter stilzwijgende goedkeuring. De 
raad stemt hiermee in. 

3 d. Resolutie Veiligheidsraad met betrekking tot 
import/export van wapens Zuid-Afrika 

Minister Van den Broek kondigt aan dat 
Nederland voornemens is voor te stellen dat de 
resolutie van de Veiligheidsraad inzake het 
embargo op de uitvoer van wapens naar Zuid-Afrika 
wordt uitgebreid tot de import van wapens uit dat 
land. Vermeden moet worden dat de Verenigde 
Staten en het Verenigd Koninkrijk hierover een 
veto zullen uitspreken. De resolutie zal niet een 
mandatoire resolutie zijn, maar een oproep van de 
Veiligheidsraad aan de lidstaten om aan de 
strekking daarvan gevolg te geven. Waar Nederland 
een signaal kan afgeven tegen het apartheids-
beleid van Zuid-Afrika, zal dat moeten gebeuren 
via de multilaterale kanalen en niet door 
eenzijdige stappen. Als de Zuidafrikaanse 
regering zal gaan dreigen met tegenacties, zal 
een en ander ongetwijfeld nog wel tot discussie 
aanleiding geven. 


