
Zeer Geheim 

Ex.nr. 

MINISTERRAAD 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 24 oktober 1980 in het Catshuis, 

aangevangen 's morgens om 11 uur en 
's middags voortgezet 

Aanwezig: minister-president Van Agt en de ministers 
Van Aardenne, Albeda, Beelaerts van Blokland, 
Braks, Gardeniers (pt.1 t/m 11 en 12d t/m 13), 
De Geus, Ginjaar, Van der Klaauw, De Koning, 
Pais, De Ruiter (pt.1 t/m 11 en I2d t/m 13), 
Van der Stee (pt.3b t/m 13), Van Trier, 
Tuijnman en Wiegel (pt.1 t/m 3f, 4, 5 en 
12d t/m 12g) 
Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.l2a t/m 12c), Beyen (pt.3a 
t/m 3d), Hazekamp (pt.l2a t/m 12c), Koning 
(pt.3g t/m 3k en 6 t/m 12c), Van der Mei 
(pt.3a t/m 3f) en Veder (pt.5) 
Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: jhr.mr.J.P.de Savornin Lohman 

(pt.1 t/m 3f, 4, 5 ën 
12d t/m 12g) 
mevr.mr.E.Stolk (pt.3g t/m 
3k, 6 t/m 12c en 13) 

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

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

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

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

1 c. Notulen van de vergadering van 9 oktober 1980 
(nr.9403) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
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d. Voorstel voor een richtlijn inzake bestrijdings
middelen, voorzien van EG-goedkeuring (Brieven— 
van de ministers van Volksgezondheid en Milieu
hygiëne, Landbouw en Visserij en Buitenlandse 
Zaken dd. 21 en 22 oktober 1980, resp. 
nrs.67857, 459 en 299505, met bijlagen) 

Minister Braks wijst erop dat blijkens 
de notities van de drie meestbetrokken departementen 
de standpunten nog steeds ver uit elkaar liggen, 
zodat het niet waarschijnlijk is dat in deze 
vergadering overeenstemming kan worden bereikt. 
Spreker heeft de indruk dat er in de notitie van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne sprake is van 
enige misverstanden betreffende de procedures die 
bij aanvaarding van het oorspronkelijke voorstel 
zullen worden gehanteerd. Het lijkt hem daarom 
beter als er eerst nog nader ambtelijk overleg op 
zo hoog mogelijk niveau plaatsvindt. Spreker wijst 
er overigens op dat bij de behandeling van de 
begroting van Landbouw en Visserij in de Tweede 
Kamer deze week een motie-Waalkens is aangenomen, 
waarin wordt aangedrongen op harmonisatie van 
wetgeving. 

Minister Ginjaar meent dat ook de notities 
van Buitenlandse Zaken en Landbouw en Visserij 
misverstanden bevatten. Spreker heeft overigens 
geen bezwaar tegen harmonisatie, maar wel tegen de 
wijze waarop deze moet worden bereikt. Hij kan 
instemmen met het voorstel van minister Braks voor 
nader ambtelijk overleg. 

Minister De Ruiter dringt erop aan 
daarbij ook Justitie te betrekken, omdat sprekers 
departement via het vervolgingsbeleid bij regelingen 
als de onderhavige is betrokken. 

Minister Braks vraagt zich af of het 
nodig is dat Justitie bij dit overleg wordt betrokken, 
omdat de problemen thans nog uitsluitend de 
communautaire EG-procedures betreffen. 

Minister De Ruiter meent dat Justitie 
wel bij dit overleg moet worden betrokken, omdat 
het steeds vaker voorkomt dat andere departementen 
besluiten nemen in het-kader van de uitvoering van 
EG-richtlijnen zonder zich voldoende te realiseren 
wat de naleving van die uitvoeringsmaatregelen 
voor Justitie voor problemen met zich kan meebrengen. 

Staatssecretaris Van der Mei betreurt 
het dat het nog niet mogelijk is in deze vergadering 
een oplossing te vinden. Hij wijst er eveneens op 
dat het gaat om een institutioneel vraagstuk. 
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De raad besluit dat staatssecretaris 
Van der Mei het initiatief zal nemen voor overleg 
tussen de secretarissen-generaal van Buitenlandse 
Zaken, Landbouw en Visserij en Volksgezondheid en 
Milieuhygiëne naar aanleiding van de notities van 
die departementen, ter voorbereiding van de in de 
vergadering van 31 oktober a.s. te nemen beslissing. 
Bij dit overleg zal voorzover nodig ook Justitie 
worden betrokken. 

3 e. Aanwijzing Nederlands lid van de Europese Commissie 

De raad besluit mr.F.H.J.J.Andriessen 
aan te wijzen als Nederlands lid van de Europese 
Commissie met ingang van 1 januari 1981. 

3 f. Receptie ambassadeur Sowjet-Unie op 
7 november 1980 

Minister Van der Klaauw stelt voor dat 
geen bewindslieden gevolg geven aan de uitnodiging 
deze receptie bij te wonen. Voorts zouden ambtenaren 
die een uitnodiging hebben ontvangen hieraan 
alleen gevolg moeten geven, voorzover zij in een 
onderhandelingssituatie verkeren. 

De raad besluit dat geen bewindslieden 
gevolg zullen geven aan de uitnodiging deze receptie 
bij te wonen. Ambtenaren die een uitnodiging 
hebben ontvangen zullen hieraan gevolg kunnen 
geven voorzover zij in een onderhandelingssituatie 
verkeren. 

3 g. Bezoek president Botswana 

Minister Van der Klaauw deelt mee deze 
dag de president van Botswana, alsmede de ministers 
van buitenlandse zaken en van financiën van dit 
land te hebben ontvangen. Botswana is een gematigd 
land en voorzitter van de Maputu-conferentie. In 
het Tweede-Kamerdebat over de boycot van Zuid-Afrika 
heeft het kabinet het belang van deze samenwerkings
vorm tussen Afrikaanse staten sterk benadrukt. 


