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Notulen van de vergadering gehouden op
vrijdag 16 november 1984 in de Trêveszaal van het
Kabinet Minister-President, aangevangen
's morgens om 10 uur en s middags
voortgezet
1

Aanwez ig

minister-president Lubbers en de ministers
Van Aardenne (pt.1 t/m 6, 9 t/m 10, 11c en
lid ged. t/m 11e ged 71) , Braks, Brinkman,
Deetman (pt.3a ged. t/m 1 1 ) , De Koning,
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, De Ruiter,
Smit en Winsemius (Afwezig zijn de ministers
Van den Broek en Schoo)
Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen
Bolkestein (pt.3a t/m 3d en 3g)/?De Graaf
(pt.llc), Kappeyne van de Coppello (pt.lld)
en Van der Reijden (pt.llf)
Secretaris
Adjunct-secretar issen

Hoofddirecteur RVD

mr.J.H.Kist
mevr.drs.G.A.Hofenk
(pt.1 t/m 3, 7, 8,
11a, 11b, lid ged.
en 11e)
mr.drs.R.K.Visser
(pt.4 t/m 6, 9, 10,
11c, lid ged. en
llf t/m lli)
mr.M.J.D.van der Voet

1» Notulen van de vergadering van 2 november 1984
(nr.11104 en 11104b)
Aangehouden tot de volgende vergadering.
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De minister-president heeft de indruk
dat er ook in intern EG-verband sprake is van een
groot aantal communicatiestoornissen. Spreker zal
samen met minister Van den Broek op 28 en
29 november a.s., dus even voor de Europese Raad
in Dublin, een bezoek aan Portugal brengen. Hij
verwacht dat met name gezien dit tijdstip
bijzondere aandacht aan dit bezoek zal worden
besteed. Hij vraagt minister Braks hem voor dit
bezoek tijdig de nodige gegevens te verstrekken.
Minister Braks zegt dit toe. Hij merkt
op dat er met Portugal in tegenstelling tot
Spanje geen grote principiële problemen bestaan.
De Spaanse minister van landbouw heeft hem
overigens uitgenodigd voor een bezoek aan Madrid.
Spreker zal daar voorlopig niet op ingaan, maar
stelt zich voor begin 1986, als hij ook
voorzitter van de Landbouwraad is, een bezoek aan
dat land te brengen.
3 d. EG-begrotingsdiscipline (Zie notulen
m.r. 9 november 1984, punt 3a)
Minister Ruding deelt mee dat de Ecofin
deze week een akkoord heeft bereikt over de
begrotingsdiscipline. Woensdag 21 november a.s.
om 18 uur zal er over dit akkoord een gesprek
plaatsvinden tussen delegaties uit het Europese
Parlement en de Ecofin. Spreker kan daarbij
echter vanwege de algemene politieke en
financiële beschouwingen in de Eerste Kamer niet
aanwezig zijn. Zijn plaats zal nu worden
ingenomen door de permanente vertegenwoordiger en
diens plaatsvervanger.
Staatssecretaris Van Eekelen zegt dat
hij die dag in Brussel is en bereid is minister
Ruding te vervangen. Minister Ruding stemt
daarmee in.
Minister Braks betreurt het dat
minister Ruding niet bij dit eerste overleg
aanwezig kan zijn. Hij heeft de begrotings
discipline met name gesteund, omdat de ministers
van financiën zich daarmee persoonlijk bezig
zouden houden.
De raad stemt er op voorstel van de
minister-president mee in dat de staatssecretaris
van Buitenlandse Zaken de minister van Financiën
zal vervangen bij het overleg tussen delegaties
uit het Europese Parlement en de Ecofin over het
in de raad bereikte begrotingsdisciplineakkoord
op woensdag 21 november a.s. om 18 uur.

