
Zeer Geheim 

Ex.nr. 
MINISTERRAAD 

Nr.9433 
Notulen van de vergadering gehouden 

op vrijdag 7 november 1980 in het Catshuis, 
aangevangen 's morgens om 10 uur 

v 

Aanwezig: minister-president Van Agt en de ministers 
Van Aardenne, Albeda, Beelaerts van Blokland, 
Braks, Gardeniers, De Geus, Ginjaar, 
Van der Klaauw, De Koning, Pais, De Ruiter, 
Van Trier en Tuijnman (Afwezig zijn de 
ministers Van der Stee en Wiegel) 
Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort, Koning, Van der Mei en 
Beyen (pt.3b) 

Secretaris : drs.J.W.J.Marges (plv.) 
Adjunct-secretaris: mevr.mr.E.Stolk 

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

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

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

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

1 c. Notulen van de vergadering van 17 oktober 1980 
(nr.9413 en 9413b) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 
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De minister-president stelt voor in te 
stemmen met het bij de Raad van State aanhangig te 
maken voor advies van de wettelijke regeling voor 
de zeevervoermarkt. De raad stemt hiermee in. 

e. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 4 november 1980 (Briet van de staatssecrpf^rjs van Buitenlandse Zaken dd. 4 november 1980, 
nr.312766, met bijlagen) 

De minister-president constateert dat 
over de nieuwe voorstellen inzake de suikermarkt
ordening (punt 1.4) nog geen overeenstemming is 
bereikt. Hij stelt voor de beslissing hierover te 
delegeren aan de ministers van Landbouw en Visserij, 
Economische Zaken, Financiën, Ontwikkelings
samenwerking en Buitenlandse Zaken. De raad stemt 
hiermee in. 

Minister Albeda stelt de nota inzake het 
Nederlands voorzitterschap in de EG gedurende het 
eerste halfjaar van 1981 aan de orde. Hij spreekt 
er zijn verbazing over uit, dat blijkens de voetnoot 
geen overeenstemming kon worden bereikt over de 
zinsnede bovenaan blz.14, waarin wordt uiteengezet 
dat nader zal moeten worden onderzocht in hoeverre 
er mogelijkheden zijn tot een actiever communautair 
werkgelegenheidsbeleid. De wenselijkheid gezamenlijk 
te vergaderen, om tot een communautair beleid te 
komen, is al eerder naar aanleiding van zijn voor
stellen daartoe in de Ecofin en de Sociale Raad 
erkend. 

Minister Van Aardenne meent dat in samenhang 
met het budgettaire en het monetaire beleid wel kan 
worden gesproken over het werkgelegenheidsbeleid. 
Van de zijde van Financiën wil men de zinsnede 
onderaan blz.13, die begint met "meer in het bijzonder" 
later vervallen. Spreker kan daarmee instemmen, 
wanneer in de daaraan voorafgaande zin over beleids
aanbevelingen met betrekking tot het sociaal-
economisch beleid zou worden gesproken, in plaats 
van met betrekking tot het economisch beleid. 

Minister Tuijnman merkt op dat het voornemen 
van de minister-president om na de Europese Raads
zitting verslag uit te brengen aan het Europese 
Parlement (blz.9) er niet toe mag leiden dat ook 
van de voorzitters van de verschillende vakraden 
wordt verwacht dat ze steeds in Straatsburg verslag 
zullen uitbrengen. Spreker zou dit in de betreffende 
periode waarin hij voorzitter is van de Transport-
raad, tot één maal willen beperken. 
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Minister Pais merkt op dat in de nota 
niets is opgenomen over het onderwijsbeleid, waarbij 
zaken aan de orde komen als de wederzijdse erkenning 
van diploma's en de afstemming tussen opleidingen 

arbeidsmarkt. In de passage over het sociaal 
beleid wordt niets over het emancipatiebeleid 
vermeld. Naar aanleiding van blz.28 van de nota, 
waar wordt ingegaan op relaties met landen buiten 
Europa, vraagt spreker naar de opstelling in de 
Euro-Arabische dialoog en ten aanzien van de PLO. 

Minister Van der Klaauw antwoordt dat 
deze kwestie in het kader van de Europese politieke 
samenwerking aan de orde komt. 

Minister Van Trier merkt op dat in de 
nota geen melding is gemaakt van de Onderzoeksraad. 

Minister Braks meent dat het nuttig zou 
zijn, wanneer de Europese ministers van onderwijs 
zouden spreken van een gemeenschappelijke basis 
voor de vereiste opleiding van personeel dat bij de 
Europese instellingen in dienst treedt. De indruk 
dat de Nederlandse vooropleidingen ontoereikend 
zijn, moet worden weggenomen. Naar aanleiding van 
blz.3 van de conclusies van de coördinatiecommissie 
merkt spreker op dat Nederland geen initiatieven 
dient te nemen in de kwestie van invoer van Nieuw-
Zeelandse boter in de Gemeenschap. Naarmate deze 
kwestie op een hoger niveau wordt behandeld, zal de 
Franse houding harder worden. Dit zal zeker gelden 
in de periode voor de presidentsverkiezingen in 
Frankrijk. 

\- 0 J L Q ^ > T Ü L Minister Van der Klaauw licht desgevraagd 
O » toe dat de nota inzake het Nederlandse voorzitterschap 

^ aan de Tweede Kamer zal worden gezonden, ten 
^ a ö A v,<x*<î  behoeve van de uitgebreide vergadering van de vaste 
< ^ v o ^ ^ commissie voor buitenlandse zaken op 24 november a.s.. 

Er zullen alsnog passages in worden opgenomen over 
onderwijs en onderzoek. Het is een vaste procedure 
dat aan het Europese Parlement verslag wordt uit
gebracht van delEuropcoc Raadozitting. Van Nederlandse 

? e ^ H W zijde wordt?het belangrijk geacht dat de minister
president ivoor dit verslag naar Straatoburg gaat.1 

— '^ac. Het voornemen daartoe behoeft echter in de nota 
k^oo*^ ^ v. niet expliciet te worden vermeld. Hoewel gestreefd 

^ zal worden naar zoveel mogelijk contact met het 
c ^ N o w v e Y Europese Parlement, zullen de voorzitters van de 

vakraden niet steeds naar Straatsburg behoeven te 
reizen om verslag uit te brengen. Naar aanleiding 
van de opmerkingen van minister Braks over de 
invoer van Nieuw-Zeelandse boter in de Gemeenschap 
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merkt spreker op dat de verschillende vakraden vaak 
tegengestelde standpunten hebben over een bepaalde 
kwestie. Door een betere coördinatie tijdens de 
voorbereiding, zou hierin verbetering kunnen worden 
gebracht. Onder het Nederlandse voorzitterschap zal 
worden getracht een en ander beter te organiseren. 
Reeds nu geldt dat in Nederland de voorbereiding 
van regeringsstandpunten over Europese zaken via 
de coördinatiecommissie beter verloopt dan die van 
andere landen. Gezien de rol die de voorzitter in 
de Europese Raad kan vervullen, is het van groot 
belang dat de raad voor Europese zaken (REZ) vaker 
bijeenkomt tijdens het Nederlandse voorzitterschap 
van de EG. 

Minister Gardeniers zegt toe dat zij als 
aanvulling op de nota inzake het Nederlandse 
voorzitterschap nog een tekst over het emancipatie
beleid aan Buitenlandse Zaken zal toezenden. 

Staatssecretaris Van der Mei wijst erop 
dat de coördinatie van het economisch beleid in de 
nota niet uitputtend is behandeld. Hij pleit er 
echter voor op blz.13/14 de zinsnede te handhaven 
waarin wordt gesteld dat in het bijzonder wordt 
gedacht aan richtsnoeren voor het korte-termijn 
economisch beleid, met name van het budgettaire 
beleid en het monetaire beleid. Ook de zinsnede 
over het werkgelegenheidsbeleid zou moeten blijven 
staan. In de coördinatiecommissie is hieraan veel 
aandacht besteed. 

De minister-president stelt voor de 
conclusies te aanvaarden met dien verstande dat: 
1° de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 

en de ministers van Landbouw en Visserij, 
Financiën, Ontwikkelingssamenwerking en 
Economische Zaken zullen beslissen over punt 1.4 
(de suikermarktordening); 

2° tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de 
EG de REZ meer bijeen zal moeten komen ter 
verdere versterking van de beleidscoördinatie; 

3° in de nota inzake het Nederlandse voorzitterschap 
de zinsnede op blz.13/14 met beleidsaanbevelingen 
met betreking tot het economisch beleid gehandhaafd 
blijft; 

4° De minister-president na de Europese Raadszittingen 
verslag zal uitbrengen aan het Europese Parlement; 
hiervan zal in de nota echter geen melding 
worden gemaakt; 
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5 aan de nota nog passages zullen worden toe
gevoegd van minister Pais over onderwijs, van 
minister Gardeniers over emancipatie en van 
minister Van Trier over onderzoekbeleid. 

De raad stemt hiermee in. 

Vervolgconferentie over Europese veiligheid 
en samenwerking te Madrid (Zie notulen m.r. 
17 oktober 1980, punt 3d) 

Minister Van der Klaauw deelt mee dat de 
impasse in de bespreking van de agenda van deze 
conferentie nog voortduurt. De deelnemers zijn het 
er echter wel over eens dat de officiële opening op 
11 november a.s. doorgang zal moeten vinden. 

3 g. Midden-Oostenproblematiek (Zie notulen m.r. 6 juni 
1980, punt 3f) 

Minister Van der Klaauw deelt mee dat de 
Midden-Oostenproblematiek zal worden besproken in 
de Algemene Raad op 1 en 2 december a.s.. Naar 
aanleiding van de reis die de voorzitter Thorn naar 
het Midden-Oosten maakte, wordt thans een beschrijving 
van de problematiek voorbereid, die als achtergrond 
zal dienen. In het kader van de Euro-Arabische 
dialoog zal in de zomer van 1981 een vergadering 
van de ministers van buitenlandse zaken plaatsvinden. 
Op dit moment is de PLO voorzitter van de Arabische 
Liga. De afbakening van de gespreksonderwerpen en 
de vaststelling van de agenda worden thans voorbereid. 
Er is overeengekomen de datum nog niet exact vast 
te stellen. 

3 h. Taiwan 

Minister Braks meent dat de relatie met 
Taiwan, in verband met de belangrijke commerciële 
aspecten die daaraan zijn verbonden, nog eens zou 
moeten worden bezien. Er is momenteel een handels
missie uit Taiwan in Nederland op bezoek. 

Minister Van Aardenne merkt op dat over 
het verlenen van een exportvergunning aan het Rijn-
Schelde-Verolme-concern (RSV) voor leveranties aan 
Taiwan binnenkort een beslissing moet worden genomen 


