
Zeer Geheim 

Ex.nr. 

MINISTERRAAD 

Nr.9596 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 27 maart 1981 in het Catshuis, 

aangevangen 1s morgens om half elf 

Aanwezig: vice-minister-president Wiegel en de 
ministers Van Aardenne, Albeda (pt.1 t/m 3d, 
4 t/m 6 en 7 ged.), Beelaerts van Blokland, 
Gardeniers, De Geus, Ginjaar, Van der Klaauw 
(pt.3e, 3f, 10 ged. en 11 t/m 16), De Koning 
(pt.3b ged. en 3c t/m 16), Pais, De Ruiter, 
Van der Stee, Van Trier en Tuijnman 
(Afwezig zijn minister-president Van Agt 
en minister Braks) 
Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.10), Brokx (pt.11) en 
Van der Mei 
Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: mr.A.J.de Jonge 

1. Notulen van de vergadering van 13 maart 1981 
(nr.9579) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

2. Hamerstukken 

a. Naturalisatie van Kai T.Aarnio en 22 anderen; 
van Feres A.Aipassa en 22 anderen; van Aziem-
Qellah Aliahmed en 21 anderen; van Timóteo 
Almeida Lucas en 28 anderen en van Hamid 
Benchemsi en 23 anderen (Brieven van de 
staatssecretaris van Justitie dd. 10 maart 
1981, resp. nrs.810/011, 810/012, 810/010, 
810/013 en 810/014, met wetsontwerpen) 

Zonder discussie aanvaard. 
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Zeer Geheim -4- MR 27 maart 1981 
(pt.3b) 

De raad aanvaardt vervolgens de conclusies 
met dien verstande dat ten aanzien van conclusie 1.1 
(landbouwprijsvoorstellen 1981/1982) in het licht 
van de recente monetaire ontwikkelingen als gevolg 
van de Italiaanse devaluatie, de conclusies van de 
coördinatiecommissie van 10 maart jl. zoals goed
gekeurd en aangevuld door de REZ van 13 maart 
1981, van toepassing blijven. 

3 c. EG-staalraad 26 maart 1981 

Minister Van Aardenne deelt mee dat in 
de EG-staalraad van 26 maart jl. overeenstemming 
is bereikt over de herstructurering van de staal
industrie. Deze overeenstemming is in een resolutie 
vastgelegd. Daaruit vloeien nog geen financiële 
gevolgen voort. Het met de herstructurering verbonden 
sociale plan komt later aan de orde. 

Minister Albeda vraagt of dat sociale 
plan niet al in bespreking moet worden gebracht. 

Minister Van Aardenne merkt op dat in 
het beraad in een ontwerp-resolutie een?passage 

J J over een sociaal plan was opgenomen. Daartegen 
keerden zich de Belgische minister van industriezaken 
en de EG-commissaris Ivor Richard. Spreker 
heeft als zijn mening naar voren gebracht dat de 
afspraken van de raad van 3 maart jl. niet dienden 
te worden aangepast en dat deze zaak voor de 
volgende staalraad van 30 juni a.s. in ieder geval 
in discussie zou moeten komen. De vertegenwoordiger 
van West-Duitsland ging daarmee akkoord. Het is 
zaak eerst de herstructurering van de staalindustrie 
van de grond te krijgen. Indien dit eventueel niet 
zou lukken, moeten de middelen die voor het sociale 
plan zouden worden bestemd, worden aangewend voor 
steun aan de eigen staalindustrie. Spreker geeft 
aan dat een positieve sfeer het overleg kenmerkte 
en dat er bereidheid bestond zijn suggesties te 
volgen. Een uitkomst in die zin zou voor de positie 
van Hoogovens BV van belang zijn. 

3 d. EG-vervoerraad 2 6 maart 1981 

Minister Tuijnman merkt op dat in de 
EG-vervoerraad van 26 maart weinig resultaten zijn 
geboekt. Met name was er sprake van wrijving 
tussen de vertegenwoordigers van West-Duitsland en 
het Verenigd Koninkrijk. 


