
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD EX . nr 

N r . 1 1 1 4 5 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 7 december 1984 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
's morgens om 9 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers (pt.1 t/m 7, 
8 ged., 10 en 11a) en de ministers 
Van Aardenne (voorzitter bij pt.8 ged. en 
9 ) , Braks (pt.3a ged. en 3b t/m 11), 
Brinkman, Van den Broek, Deetman (pt.1 t/m 
7, 8 ged., 9 en 11a), De Koning, 
Korthals Altes, Rietkerk (pt.3a ged. en 3b 
t/m 11), Ruding (pt.3a ged. en 3b t/m 11), 
De Ruiter, Schoo (pt.3a ged. en 3b t/m 11a), 
Smit en Winsemius 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Bolkestein (pt.3e en 3f), Koning (pt.4) en 
Van Zeil (pt.5) 

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

1. Notulen van de vergadering van 16 november 1984 
(nr.11117 en 11117b) 

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

2. Hamerstukken 

a. Naturalisatie van Mohamed Akhaloui en 
32 anderen (Brief van de staatssecretaris van 
Justitie dd. 26 november 1984, nr.840/117, met 
wetsontwerp) 

Zonder discussie aanvaard. 
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bekijken, dus los van de adviezen van de 
commissie-Van der Ploeg, moet worden bedacht dat 
het publicitair merkwaardig zal overkomen, als 
vlak voor het bekend worden van de conclusies van 
de commissie-Van der Ploeg het kabinet al ten 
aanzien van één van deze conclusies een 
afwijkende beslissing neemt. De presentatie naar 
buiten toe zal in ieder geval gecombineerd moeten 
zijn. 

Minister De Ruiter merkt op dat er wat 
hem betreft wel enige urgentie is geboden, nu de 

r\ adviescommissie defensie-aangelegenheden (ADA) 
zcd woccUn iroodc is opgeheven. 

De raad besluit om dit onderwerp aan te 
houden tot de vergadering van 4 januari 1985. 
Inmiddels zullen de ministers van Buitenlandse 
Zaken en Defensie, gehoord het besprokene in de 
raad, de ontwerp-regeling herzien en een zo sober 
mogelijk aangepast voorstel aan de raad zenden 
dat tegelijk met de voorstellen van de minister 
van Binnenlandse Zaken betreffende de beperking 
van het aantal externe adviesorganen (advies 
commissie-Van der Ploeg) zal worden behandeld. 

3 d. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 5 december 1984 (Brief van de minister van 
Economische Zaken dd. 5 december 1984, 
nr.328264, met bijlage) 

Minister Braks merkt op dat onder 
punt 1.3 de conclusie over de hormonen te strak 
is geformuleerd. 

Staatssecretaris Bolkestein merkt met 
betrekking tot de voorbereiding van de Ecofinraad 
van 10 december 1984 op dat met betrekking tot de 
exportkredieten (punt 2.3) niet moet worden 
toegegeven aan de Franse aandrang om de 
voorwaarden te versoepelen. Door dit standpunt 
zal geen beroep op het matchingfonds hoeven te 
worden gedaan, hetgeen Nederland f.50 min scheelt. 

Minister Van Aardenne meent dat beter 
geen mandaat voor de onderhandelingen in 
OESO-kader kan worden verleend, dan een naar 
Franse eisen bijgesteld mandaat. 

Minister Van den Broek merkt op dat ten 
aanzien van de gemengde kredieten de in de 
conclusies van de coördinatiecommissie gebruikte 
term "maximale druk" problemen oplevert als deze 
druk toch niet effectief blijkt te zijn. 
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Minister Ruding voegt hieraan toe dat 
de EG is begonnen bij de Verenigde Staten om de 
problemen bespreekbaar te maken. Nu dat enig 
resultaat lijkt te hebben, zou de EG bij toegeven 
aan de Franse eisen, nu niet verder kunnen gaan. 
Ter wille van enig resultaat is het daarom 
geboden om niet toe te geven aan de Fransen. 

Staatssecretaris Bolkestein stelt dat 
voor de gemengde kredieten beter wel mandaat aan 
de commissie kan worden gegeven langs de lijnen 
van een compromis. Ingeval dit niet lukt met 
Frankrijk, is het beter om met de overige 
negen EG-lidstaten door te gaan. 

Minister Ruding is het daar in beginsel 
mee eens. Het is echter wel de vraag of het 
mogelijk is om dit met de negen overige lidstaten 
te doen. 

Minister Schoo ondersteunt het betoog 
van minister Ruding en voegt eraan toe dat er 
thans een grote onenigheid tussen de Verenigde 
Staten en Frankrijk bestaat. Het is beter 
Frankrijk te isoleren. Als de EG, of althans 
Nederland, Frankrijk zou steunen, is de kans 
groot dat de Verenigde Staten de EG of Nederland, 
evenals Frankrijk, uit bepaalde markten zal 
stoten. 

De minister-president zegt naar 
aanleiding van een opmerking van minister Smit 
dat op de komende vergadering van de Vervoerraad 
(punt 3) de eerdere afspraken over de 
"Calendrier" nader moeten worden geconcretiseerd. 
Dit is één van de conclusies van de afgelopen 
Europese Raad, waarin spreker en marge aan 
bondskanselier Kohl een gespreksnotitie ter hand 
heeft gesteld over de vervoersbesprekingen van 
Benelux en bondsrepubliek Duitsland. 

Minister Van den Broek merkt op dat als 
het overleg in de Vervoerraad geen succes 
oplevert, dit onderwerp beter op de vergadering 
van de Interne Marktraad, dan op de vergadering 
van de Algemene Raad kan worden besproken. 
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Minister Ruding meent dat over de 
onderhandelingen van de EG met Oostenrijk, die 
eveneens op de agenda van de Vervoerraad staan, 
nader van gedachten moet worden gewisseld over de 
wijze waarop de EG financiële bijdragen aan 
Oostenrijk gaat geven. Spreker meent dat de wijze 
van financiering ten aanzien van Oostenrijk te 
ruimhartig is en te veel lijkt op de wijze waarop 
Joegoslavië tegemoet wordt getreden, dat toch 
eerder als ontwikkelingsland valt te zien. Door 
aan Oostenrijk geld te geven voor infrastructurele 
werken, blijft er voor de EG zelf minder geld 
over voor eigen infrastructurele werken. Als er 
toch financiële steun moet worden gegeven, is het 
beter om Oostenrijk via de Europese Investerings
bank leningen te verstrekken tegen een redelijke 
rente. 

Minister Smit antwoordt dat er al 
jarenlang met Oostenrijk wordt onderhandeld. Door 
de toetreding van Griekenland tot de EG zijn de 
problemen bij deze onderhandelingen groter 
geworden. In gesprekken met Oostenrijk is 
gebleken dat als er door de EG niet in financiële 
zin wordt bijgedragen aan infrastructurele 
werken, de kans zeer groot is dat Oostenrijk ten 
aanzien van het transport contingenteringen en 
zelfs rijverboden zal gaan instellen. Er zijn 
criteria ontwikkeld om na te gaan of een project 
voor financiering uit het infrastructuurfonds in 
aanmerking kan komen. In de praktijk blijkt dat, 
behalve Nederland, alle EG-landen eigen projecten 
financieren uit het infrastructuurfonds, terwijl 
deze projecten niet aan het criterium dat zij van 
Europees belang moeten zijn, voldoen. In het 
geval van Oostenrijk gaat het om een knelpunt in 
de verbinding tussen Duitsland en Zuid-Europa en 
het Midden-Oosten. Hier is dan wel sprake van een 
Europees belang. Ook de infrastructuurwerken die 
de EG in Joegoslavië heeft gefinancierd, vallen 
als zodanig aan te merken. 

Minister Van den Broek onderstreept de 
opmerkingen van minister Smit dat Oostenrijk een 
zeer belangrijke positie in de vervoersstroom van 
de EG naar Zuid-Europa en het Midden-Oosten 
inneemt. Mede gezien de dreigementen van 
Oostenrijk is hier zeer zeker een oplossing nodig. 
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Minister Ruding is het ermee eens dat 
er thans met Oostenrijk tot een akkoord moet 
worden gekomen. Daarbij zal echter zo hard 
mogelijk moeten worden onderhandeld. In het geval 
van Joegoslavië heeft de Europese Investerings
bank leningen verstrekt voor voorzieningen in het 
transitoverkeer naar Griekenland. Sprekers 
voorkeur voor het verstrekken van leningen hangt 
ermee samen dat er dan niet uit de EG-begroting 
middelen voor Oostenrijk hoeven te worden vrij
gemaakt . 

Minister Van Aardenne merkt op dat de 
meest directe verbinding tussen Duitsland en 
Italië door Oostenrijk voert. De weg waarvoor 
thans EG-middelen worden voorgesteld, wordt voor 

l benut door het transitoverkeer van EG-lid-
staten tussen Duitsland en Italië. Spreker acht 
het niet waarschijnlijk dat Oostenrijk behoefte 
heeft aan een lening van de Europese 
Invester ingsbank. 

Minister Van den Broek verzoekt 
minister Smit om contact op te nemen met haar 
Britse collega inzake de harmonisatie van 
gewichten. Een uitzondering voor Ierland en 
Groot-Brittannië over deze kwestie zou 
uitsluitend van tijdelijke duur mogen zijn. 

Minister De Koning merkt naar 
aanleiding van de in de Sociale Raad te bespreken 
Vredeling-richtlijn (punt 4.1) op dat nu wordt 
voorgesteld om deze ook te laten gelden voor 
enkelvoudige ondernemingen. Nederland kan nu de 
toepassing van de Vredeling-richtlijn steunen. 
Over het statistisch apparaat voor de bepaling 
van de prioritaire gebieden voor steun uit het 
Europees Sociaal Fonds (punt 4.7) merkt hij op 
dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 
te laat is met de verstrekking van gegevens, 
waardoor er voor Nederland niet het geld uit het 
Europees Sociaal Fonds ter beschikking kan worden 
gesteld waar Nederland recht op heeft. Als andere 
lidstaten wel kunnen voldoen aan de eisen die de 
commissie stelt, dan zou dat in Nederland toch 
ook moeten kunnen. Spreker meent dat het CBS zich 
meer zou moeten richten op de EG. 

Minister Van Aardenne acht het een 
goede suggestie als Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid de aanvragen voor het Europees 
Sociaal Fonds zelf regelt en dat deze niet via 
het CBS worden ingediend. In andere landen worden 
de door de Europese Commissie gevraagde gegevens 
door de departementen en niet door de 
statistische bureaus geleverd. Wat het CBS kan 
doen, is afhankelijk van het budget en van de 
centrale commissie voor de statistiek. 
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Minister Peetman stelt dat hij met de 
conclusie onder punt 4.5 (derde gemeenschappelijk 
programma inzake uitwisseling van jongeren) onder 
voorbehoud kan instemmen. Zonder nader tegen
bericht voor donderdag 13 december 1984 gaat hij 
akkoord. 

Minister Ruding vraagt zich af of er op 
12 december inderdaad een vergadering van de 
Eegrotingsraad zal plaatsvinden. Door een 
verontrust lid van het Europese Parlement is hem 
gevraagd of het klopt dat als de begroting 1985 
in het Europese Parlement wordt verworpen, dit 
een gevolg is van de starre Nederlandse houding. 
Minister Braks heeft met hetzelfde parlementslid 
gesproken. 

Minister Van den Broek antwoordt dat 
Nederland zich juist constructief heeft opgesteld 
bij de begrotingsbesprekingen. Het Europese 
Parlement meent dat nu er voor landbouw voorziene 
uitgaven van f.3,4 mld blijken te bestaan, deze 
ten onrechte niet op de begroting zijn opgenomen. 
Nederland is in principe bereid om aan een 
oplossing mee te werken. 

Minister Braks heeft de indruk dat het 
Nederlandse standpunt in deze te weinig bekend is 
in de publiciteit. Buitenlandse Zaken zou deze 
kwestie goed moeten toelichten. 

Minister Van den Broek antwoordt dat 
dit inmiddels gebeurt. 

De min ister-president stelt vast dat er 
een onderscheid moet worden gemaakt tussen de 
discussies over enerzijds de in Dublin aanvaarde 
structurele aanpassing aan een begrotings
discipline en anderzijds de begroting 1985, 

-i 3jH waarbij f. 1,31 mld meer voor de landbouw zou 
moeten worden uitgetrokken. 

Minister Ruding wijst erop dat nu 
Duitsland ook een zeer strikte opstelling 
inneemt, moet worden voorkomen dat de eventuele 
negatieve gevolgen worden toegeschreven aan het 
optreden van staatssecretaris Van Eekelen. 

De raad aanvaardt op voorstel van de 
minister-president de conclusies van de 
coördinatiecommissie met de volgende 
aantekeningen: 

1° De ministers van Financiën en van Verkeer en 
Waterstaat zullen, gehoord het besprokene in 
de raad, naar bevind van zaken handelen 
tijdens resp. de Ecofinraad van 10 december 
1984 en de Vervoerraad van 11-12 december 1984. 
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2° De minister van Verkeer en Waterstaat zal nog 
voor de Vervoerraad contact opnemen met haar 
Britse collega over de kwestie dat de 
uitzondering voor Ierland en het Verenigd 
Koninkrijk terzake van de gewichtsharmonisatie 
slechts van tijdelijke duur kan zijn. 

3° De minister van Onderwijs en Wetenschappen zal 
voor donderdag 13 december 1984 aan de 
minister van Buitenlandse Zaken uitsluitsel 
geven over het voorbehoud bij zijn instemming 
met punt 4.5. 

3 e. Benoeming van ad hoe Nederlandse rechter in 
Europese hof voor de rechten van de mens 
(Zie notulen m.r. 16 november 1984, punt 3b) 

De minister-president stelt de raad 
voor om mr.C.W.Dubbink in plaats van mr.H.Drion 
te benoemen tot ad hoe Nederlandse rechter in het 
Europese hof voor de rechten van de mens nu is 
gebleken dat mr.Drion reeds eerder betrokken is 
geweest bij de aanhangige kwestie. De raad stemt 
hiermee in. 

3 f. Verslag Europese Raad 3 en 4 december 1984 te 
Dublin 

Minister Van den Broek antwoordt op een 
vraag van minister Braks dat in Dublin ook over 
het wijndossier bij de toetreding van Spanje en 
Portugal is gesproken. Alleen Griekenland heeft 
niet ingestemd met het aan de Commissie verleende 
mandaat om verder te onderhandelen over de 
dossiers betreffende vis, wijn en groente en 
fruit. Van Griekse zijde wordt ernaar gestreefd 
om genoemde dossiers binnen de Gemeenschap weer 
open te breken. 

De minister-president antwoordt op een 
vraag van staatssecretaris Bolkestein dat er niet 
inhoudelijk is gereageerd op sprekers opmerkingen 
over kartelvorming en de positie van de Europese 
industrie ten opzichte van de Verenigde Staten en 
Japan. Minister Van den Broek voegt hieraan toe 
dat de Commissie is uitgenodigd om met concrete 
voorstellen op dit punt te komen. Tevens is er 
besloten dat er niet van het unanimiteitsprincipe 
zal worden afgestapt. 


