
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 -15- MR 23 november 1984 
(pt.3d) 

Minister Van Aardenne meent dat er een 
groot probleem ligt als Zuid-Afrika via het 
blokkeren van de export van met name voor Philips 
zo belangrijke delfstoffen Nederland zou gaan 

w^ot o-op bedreigen. Spreker j verwacht dat dit zal gaan 
daJt dut -wJt gebeuren. De poging om uitbreiding van de 

xïvtw resolutie van de Veiligheidsraad te 
^ ^ bewerkstelligen, zal zuiver als een economische 
tujHA maatregel tegen dat land worden gezien, \ondanko\ 

het gegeven dat de uit Zuid-Afrika geëxporteerde 
wapens niet meer kunnen worden aangewend bij het 
instandhouden van de apartheid. Nederland zelf 
voert geen wapens uit Zuid-Afrika in. Vermeden 
moet worden dat het aan Zuid-Afrika duidelijk 
wordt dat Nederland de drijvende kracht is achter 
het voorstel. Ook moet een Brits en Amerikaans 
veto worden vermeden. 

Minister Van den Broek merkt op dat hij 
inderdaad eerst ervan verzekerd moet zijn dat er 
van die zijde geen gebruik zal worden gemaakt van 
het vetorecht. Dat zal in bilaterale consultaties 
met die landen moeten worden vastgesteld. Het al 
bestaande mandatoire wapenembargo heeft ertoe 
geleid dat Zuid-Afrika zich gedwongen achtte om 
de eigen wapenindustrie op te voeren. Wil dit 
embargo effectief zijn, dan zal dat ook 
betrekking moeten hebben op de invoer van wapens 
uit Zuid-Afrika. Spreker erkent ten slotte dat 
Nederland in een lastig pakket zou komen te 
verkeren als Zuid-Afrika gaat dreigen met 
tegenmaatregelen. 

3 e. EG-begrotingsdiscipline 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
de bespreking tussen delegaties uit het Europese 
Parlement en de Ecofin tot felle discussies heeft 
geleid over de begrotingsdiscipline. A.s. maandag 
zal hierover in de Algemene Raad worden 
gesproken. Spreker meent dat een crisis op dit 
punt alleen kan worden voorkomen als ook van 
Nederlandse zijde de bereidheid wordt getoond om 
terzake in positieve zin een gesprek met het 
Europese Parlement te hebben. De problematiek van 
de niet-verplichte uitgaven mag niet leiden tot 
een verstoring van de verhoudingen met het 
Parlement. 



Zeer Geheim -16- MR 23 november 1984 
(pt.3e) 

Minister Van Aardenne is het daarmee 
eens, maar meent dat de opstelling van het 
Parlement in deze ook niet juist is. Er wordt van 
die zijde een constante opwaartse druk op die 
uitgavenkant van de EG-begroting uitgeoefend. Het 
Parlement draagt immers geen verantwoordelijkheid 
voor de inkomstenkant. Die verantwoordelijkheid 
wordt doorgeschoven naar de lidstaten. Minister 
Braks ondersteunt dit betoog. 

Arbeidsvoorwaardenoverleg in de collectieve sector 
(Brief van de minister van Binnenlandse Zaken 
dd. 22 november 1984, nr.AB84/U1944, met bijlage) 

De minister-president merkt op dat de 
besluitenlijst van 13 november jl. moet worden 
gelezen in samenhang met de brief van 
Binnenlandse Zaken, waarin de gemaakte afspraken 
met de bonden zijn opgenomen. Met betrekking tot 
punt A.3° in de genoemde besluitenlijst merkt hij 
op dat tegenover de tegenvaller voor de 
g.- en g.-sector in de sfeer van de boven
wettelijke uitgaven, er een meevaller zal staan 
als blijkt dat de werkgevers in deze sector mee
profiteren van de lastenverlichting voor het 
bedrijfsleven. Spreker gaat ervan uit dat de voor 
de ambtenaren geldende afspraken ook zullen door
werken in de g.- en g.-sector. Hij stelt derhalve 
voor punt A.6° in zijn geheel te schrappen. Met 
betrekking tot punt C 3 ° acht spreker het van 
belang dat wordt aangegeven dat de overeen te 
komen percentages herbezetting per deelsector op 
geld en niet op aantallen personeel moet worden 
gewaardeerd. 

Staatssecretaris Hoekzema acht het met 
name voor Defensie van belang dat dit percentage 
wordt gerelateerd aan de loonsom en niet aan de 
middelsom. 

De minister-president merkt op dat de 
problematiek van de herbezetting pas definitief 
kan worden besproken als er een goed voorbereid 
stuk ter tafel ligt. Het is daarbij van belang om 
te erkennen dat in de percentages herbezetting 
moet worden gedifferentieerd. Toch moet die 


