
Zeer Geheim 

Ex.nr. 

MINISTERRAAD 
Nr.9565 

Notulen va 
op vrijdag 6 

aangevange 
n de vergadering gehouden 
maart 1981 in het Catshuis, 
n 's middags om half drie 

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

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: mr.A.J.de Jonge 

drs.C.J.W.Wilmer 

1• Hamerstukken 

a. Naturalisatie van Aftab Ahmad en 23 anderen; 
van Miguel Almeida Rodrigues en 27 anderen; 
van Rika C.N.Bakri en 23 anderen; van 
Johannes B.Berhitu en 20 anderen en van 
Mena M.Berhitoe en 21 anderen (Brieven van de 
staatssecretaris van Justitie dd. 17 februari 
1981, resp. nrs.810/009, 810/006, 810/007, 
810/005 en 810/008, met wetsontwerpen) 

Zonder discussie aanvaard. 
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g. Wijzigingsbesluit uitvoerbesluit strategische 
goederen 1963 (Brief van de staatssecretaris 
van Economische Zaken Beyen dd. 16 februari 
1981, nr.181/1929, met ontwerp-besluit) 

Zonder discussie aanvaard. 

Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de REZ-vergadering op 
6 maart 1981 (Stuk nr.9561) 

Zonder discussie aanvaard. 

b. Rondreis door Midden-Oosten minister 
Van der Klaauw als voorzitter EG-ministerraad 
(Zie notulen m.r. 20 "februari 1981, punt 3j) 

Minister Van der Klaauw doet verslag van 
zijn rondreis door het Midden-Oosten als voorzitter 
van de EG-ministerraad. De afgelopen week heeft 
hij Syrië, Irak en Jordanië bezocht. Het meest 
uitvoerige overleg vond plaats in Jordanië. Koning 
Hoessein wees spreker erop dat zijn land in een 
onmogelijke positie zou komen te verkeren, indien 
de zg. Jordaanse optie van de heer Perez zou 
worden gehanteerd. Gezien de consequenties daarvan 
zou deze zijn optie inmiddels ook hebben verlaten. 
Eerst zal een regeling dienen te worden getroffen 
voor het zelfbeschikkingsrecht van de Palestijnen. 
De Syrische autoriteiten stelden zich aanvankelijk 
zeer terughoudend op, aangezien zij meenden dat 
spreker hen een Europees vredesplan zou willen 
voorleggen. Toen spreker ervan blijk gaf slechts 
bepaalde vraagpunten te willen bespreken, werd het 
overleg vruchtbaarder. Het overleg in Irak verliep 
het minst soepel. Bilateraal is de verhouding 
tussen Nederland en Irak weer hersteld. Die 
verhouding was het vorig jaar verslechterd, omdat 
de Nederlandse regering toestemming had verleend 
tot het houden van een bijeenkomst in Den Haag in 
het kader van de zg. "Camp David-akkoorden". Een 
uitnodiging voor een bezoek van spreker aan Irak 
is ten gevolge daarvan toen ingetrokken/" Inmiddels 
is spreker begonnen met het voorbereiden van de 
volgende reis naar het Midden-Oosten, welke 
waarschijnlijk in april a.s. zal plaatsvinden. 
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Minister Van Aardenne vraagt of minister 
Van der Klaauw in Irak nog is geïnformeerd over de 
oorlog van dat land met Iran. Minister Van der Klaauw 
geeft aan dat Irak strijdt voor het behoud van de 
Sjat el Arab. De bezetting van Iraans grondgebied 
wordt als een drukmiddel voor eventuele 
onderhandelingen met Iran beschouwd. Door staats
hoofden uit de Islamitische landen wordt een 
vredespoging ondernomen. Daarvan is het resultaat 
echter nog onzeker. 

2 c. Bescherming ambassades 

Minister Van der Klaauw heeft een brief 
ontvangen van de ambassadeur van de bondsrepubliek 
Duitsland over het politieoptreden bij een 
demonstratie voor de Duitse kanselarij in Den Haag 
en bij het Duitse consulaat-generaal in Amsterdam. 
Door de politie is in Den Haag adequaat opgetreden. 
In Amsterdam is ondanks tijdige waarschuwing de 
situatie ontaard in vernielingen aan het consulaat-
generaal. Er zou door de politie niet voor voldoende 
bescherming zijn gezorgd. Het argument dat deze 
situatie is ontstaan doordat demonstranten die op 
weg waren naar de plaats Brokdorf in West-Duitsland 
de toegang tot dat land is geweigerd, is volgens 
spreker misplaatst. Nederland is volkenrechtelijk 
verplicht buitenlandse vertegenwoordigingen te 
beschermen. Spreker zal hierover nog contact 
opnemen met minister Wiegel. 

Minister Van der Stee onderschrijft de 
mening van minister Van der Klaauw. Ook hij wijst 
op het bestaan van volkenrechtelijke verplichtingen. 
Hij geeft aan dat verzoeken om bescherming van 
buitenlandse gasten vaak te wensen overlaat. 
Spreker wijst erop dat niet het risico mag worden 
gelopen dat het een keer misloopt. 

Minister Van Aardenne wijst op zijn • 
opmerkingen over dit onderwerp in de raad van 
10 februari jl.. Hij heeft toen gevraagd om een 
uiteenzetting over de competenties van centrale en 
lokale overheden met betrekking tot het optreden 
van de politie. Spreker verzoekt de behandeling 
van agendapunt 3 aan te houden tot een aanvaardbare 
oplossing is gevonden voor de onderhavige materie. 


