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Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 3 april 1981 in het Catshuis, 

aangevangen 's morgens om 10 uur en 
1s middags voortgezet 

Aanwezig: vice-minister-president Wiegel en de 
ministers Van Aardenne, Albeda, 
Beelaerts van Blokland, Braks (pt.1 t/m 
5, 6 ged. en 7 t/m 20), Gardeniers, 

C De Geus, Ginjaar|(pt.1 t/m 5 en 8 t/m 20), 
> Pais, De Ruiter, Van Trier en Tuijnman 

(pt.1 t/m 5, 6 ged. en 7 t/m 20) 
(Afwezig zijn minister-president Van Agt 
en de ministers Van der Klaauw, De Koning 
en Van der Stee) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort en Van der Mei 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: mevr.mr.E.Stolk 

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

Aangehouden tot de volgende vergadering 

1 b. Notulen van de vergadering van 18 maart 1981 
(nr.9584 en 9584b) 

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

1 c. Notulen van de vergadering van 20 maart 1981 
(nr.9589 en 9589b) 

De notulen worden vastgesteld na de 
-jzigingen opgenomen in bijlage II. 
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Buitenlands beleid 

a. Notawisseling houdende wijziging van de 
overeenkomst tussen Nederland en Jordanië 
betreffende het internationale wegvervoer 
^Brief van de staatssecretaris van Verkeer 
en Waterstaat dd. 23 maart 1981, nr.22393, 
met bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 

b. Stilzwijgende goedkeuring van bijlage B 3 
van de internationale overeenkomst inzake 
vereenvoudiging en harmonisatie van douane
procedures (Brief van de staatssecretaris 
van Financiën dd. 20 maart 1981, nr.081-542, 
met bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 

c. Conclusies van de coördinatiecommissie op 
31 maart 1981 (Brief van de staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken dd. 31 maart 1981, 
nr.92875, met bijlage) 

Minister Pais merkt op dat bij de 
voorbereidingen van de bijeenkomst van ministers van 
sociale zaken, economische zaken en financiën (de 
zg. "jumboraad") ook de problematiek van de overgang 
van de school naar de arbeidsmarkt zou moeten 
worden betrokken. In het onderwijscomité is voor
gesteld de ministers van onderwijs aan de jumboraad 
te laten deelnemen of deze althans daarbij nauw te 
betrekken. 

Minister Albeda meent dat een uitbreiding 
van de jumboraadvergadering niet is aan te bevelen. 
Wel acht hij een overleg tussen de ministers van 
sociale zaken en onderwijs van de EG nuttig. 
Tijdens de informele bijeenkomst van de ministers 
van sociale zaken op 6 en 7 april a.s. zal hij 
voorstellen een gezamenlijke bijeenkomst te beleggen 
van de ministers van sociale zaken en onderwijs om 
het probleem van de overgang van school naar het 
bedrijfsleven te bespreken. De raad stemt hiermee in. 


