
Zeer Geheim 

Ex.nr. 
MINISTERRAAD 

Nr.9395 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 3 oktober 1980 in het Catshuis, 

aangevangen 1s middags om 2 uur 

Aanwezig: minister-president Van Agt en de ministers 
Van Aardenne (pt.3a ged., 3c t/m 3g, 
6 t/m 10c en 10e t/m 11), Albeda (pt.3a ged., 
3c t/m 3g, 6 t/m 10c en 10e t/m 11), 
Beelaerts van Blokland, Braks, Gardeniers, 
De Geus, Ginjaar, Van der Klaauw, De Koning, 
Pais, De Ruiter en Tuijnman (Afwezig zijn 
de ministers Van der Stee, Van Trier en Wiegel) 
Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.1 t/m 9, 10b en 10c), 
De Graaf (pt.1, 2, 3a ged., 4, 5 en 10d) en 
Van der Mei 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: drs.E.van der Putten 

1 a. Notulen van de vergadering van 12 september 1980 
(nr.9376) 

Aangehouden tot de vergadering van 
10 oktober 1980. 

1 b. Notulen van de vergadering van 19 september 1980 
(nr.9380) 

Aangehouden tot de vergadering van 
10 oktober 1980. 
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Hamerstukken 

Wijziging van hoofdstuk VII (Binnenlands*» 
Zaken) van de begroting voor 1980; eerste 
wijzigingsvoorstel (Brief van de minister 
van Financien dd. 18 september 1980, 
nr.480-4421, met wetsontwerp) 

b. Vaststellen van de decoratierantsoenen 
voor het decoratiejaar 1980/1981 (Brief 
van de minister van Buitenlandse Zaken 
dd. 16 september 1980, nr.DC534, met 
bijlagen) 

De punten 2a en 2b worden zonder 
discussie aanvaard. 

Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 30 september 1980 (Brief van de — 

staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 30 september 1980, nr.274182, met 
bijlagen) 

Staatssecretaris Van der Mei deelt mee 
dat hij met betrokken bewindslieden overeenstemming 
heeft bereikt over de conclusies 6 (cacao-
onderhandelingen) en 7 (tapioca). Met betrekking 
tot conclusie 6 is overeengekomen dat de Nederlandse 
delegatie een "laagste interventieprijs" zal 
bepleiten, die zo dicht mogelijk bij de 110 dollar
cent ligt en dat de delegatie in dit kader wordt 
gemachtigd akkoord te gaan met een prijs tussen 
100 en 110 dollarcent en met een zg. semi-automatisch 
prijsaanpassingsmechanisme. Het in de vijfde zin 
op blz.7 genoemde bedrag van 100 dollarcent moet 
zijn: 110 dollarcent. Met betrekking tot conclusie 7 
is afgesproken dat de Nederlandse delegatie zich 
voorshands zal verzetten tegen deconsolidatie bij 
het GATT van het bestaande lage douanetarief voor 
tapioca. Aan de hand van het rapport van commissaris 
Gundelach over zijn bezoek aan Thailand en rekening 
houdend met de positie van de.ontwikkelingslanden 
zal het Nederlandse standpunt opnieuw worden 
bezien. 
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Minister Pais vraagt naar aanleiding van 
conclusie 8 (voorbereiding ministeriële bijeenkomst 
EG-Israël) welke onderwerpen op die bijeenkomst 
aan de orde zullen komen. Staatssecretaris Van der Mei 
antwoordt dat het hier gaat om de tweede ministeriële 
bijeenkomst tussen vertegenwoordigers van de EG en 
Israël. Hij geeft een overzicht van de onderwerpen 
die aan de orde zullen komen. Op de vraag van 
minister Pais of ook terzake beleidsmatige stand
punten worden voorbereid antwoordt hij dat Nederland 
rekening wil houden met de gevolgen van de 
uitbreiding van de Gemeenschap voor de export van 
Israël. Nederland is bereid om aandacht te besteden 
aan de zorg van Israël over de toetreding van 
Spanje en Portugal, in het bijzonder voor wat 
betreft de export van sinaasappelen. 

Minister Van Aardenne heeft als minister 
van Financiën a.i. nog opmerkingen over de conclusies 
van de coördinatiecommissie. In de conclusie 1 
over aanvullende maatregelen en financieel mechanisme 
ten behoeve van het Verenigd Koninkrijk zijn 
projecten zoals sociale woningbouw en stads
vernieuwing opgesomd. Deze projecten mogen niet 
onder het begrip infrastructuur worden begrepen. 
Bovendien zou dit tot concurrentievervalsing 
leiden. Spreker meent dat Nederland terzake het 
standpunt van West-Duitsland en van Denemarken 
moet steunen. Voor wat betreft de besluitvormings
procedure heeft Financiën altijd het standpunt 
ingenomen dat een gekwalificeerde meerderheid 
noodzakelijk is. Voorts zullen de voorstellen van 
de Europese Commissie, die zijn genoemd in 
conclusie 9 (staalproblematiek) grote financiële 
gevolgen met zich brengen in verband met sociale 
maatregelen. De Nederlandse staalindustrie zal 
weinig profijt hebben van de voorgestelde maatregelen, 
omdat Hoogovens het produktieproces al in hoge 
mate heeft gerationaliseerd. Spreker meent dat de 
Nederlandse delegatie nog niet dient in te stemmen 
met de voorstellen terzake. Staatssecretaris 
Van der Mei is het met minister Van Aardenne eens 
dat de Nederlandse delegatie het standpunt van 
West-Duitsland en van Denemarken met betrekking 
tot de aanvullende maatregelen en financieel 
mechanisme ten behoeve van Groot-Brittannië moet 
steunen. Voor wat betreft de kwestie van de vereiste 
meerderheid met betrekking tot de besluitvormings
procedure dient de delegatie het standpunt in te 
nemen dat is vastgelegd in het besluit van de 
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ministerraad van 17 juli 1980, punt 2c, sub 1. De 
Europese Commissie heeft ingevolge het EGKS-vêrdrag 
de bevoegheid om in bepaalde crisissituaties in de 
staalindustrie maatregelen te treffen. Er dienen 
dan ook voorzieningen op het sociale vlak te 
worden getroffen. Spreker meent dat Nederland in 
beginsel de voorstellen van de Europese Commissie 
terzake zou kunnen steunen, maar dat het zich nog 
niet dient te binden aan de financiële gevolgen 
ervan. Minister Van Aardenne stemt hiermee in. 

De minister-president stelt voor de 
conclusies te aanvaarden met de volgende 
aantekeningen: 

1° ad conclusie 1 (aanvullende maatregelen en 
financieel mechanisme ten behoeve van het 
Verenigd Koninkrijk): Nederland zal het standpunt 
van West-Duitsland en Denemarken steunen. Voor 
wat betreft de kwestie van de vereiste meerderheid 
met betrekking tot de besluitvormingsprocedure 
zal de delegatie het standpunt innemen dat is 
vastgelegd in het besluit van de ministerraad 
van 17 juli 1980, punt 2c, sub 1 . 

2° ad conclusie 6 (cacao-onderhandelingen): De 
Nederlandse delegatie zal een "laagste interventie' 
prijs", die zo dicht mogelijk bij de 110 dollar
cent ligt, bepleiten en wordt in dit kader 
gemachtigd akkoord te gaan met een prijs tussen 
100 en 110 dollarcent en met een zg. semi-
automatisch prijsaanpassingsmechanisme. Het in 
de 5de zin op blz.7 genoemde bedrag van 
100 dollarcent moet zijn: 110 dollarcent. 

3° ad conclusie 7 (tapioca): De Nederlandse delegatie 
zal zich voorshands verzetten tegen deconsolidatie 
bij het GATT van het bestaande lage douanetarief 
voor tapioca. Aan de hand van het rapport van 
commissaris Gundelach over zijn bezoek aan 
Thailand en rekening houdend met de positie van 
de ontwikkelingslanden, zal het Nederlandse 
standpunt opnieuw worden bezien. 

4° ad conclusie 9 (staalproblematiek): Nederland 
zal in beginsel de voorstellen van de Europese 
Commissie terzake kunnen steunen, maar zich nog 
niet binden aan de financiële gevolgen. 

De raad stemt hiermee in. 


