
Zeer Geheim 

Ex.nr. 

Nr.9629 
Notulen van de vergadering gehouden 

op vrijdag 24 april 1981 in het Catshuis, 
aangevangen 's morgens om 10 uur en 
's middags van 1.15 uur tot 1.4 5 uur 

voortgezet 

Aanwezig: minister-president Van Agt (pt.1 t/m 10e en 
en de ministers Van Aardenne, Albeda, 
Beelaerts van Blokland (pt.1 t/m 10e), 
De Geus, De Koning, Pais, De Ruiter, 
Van der Stee en Tuijnman (voorzitter bij 
pt.lOf t/m 101) (Afwezig zijn de ministers 
Braks, Gardeniers, Ginjaar, Van der Klaauw, 
Van Trier en Wiegel) 
Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Eekelen (pt.5), Haars (pt.7). Koning, 
Kraaijeveld, Van der Mei (pt.1 t/m 10e) en 
Veder (pt. 4 t/m 10e) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: drs.C.J.W.Wilmer 

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

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

1 b. Notulen van de vergadering van 27 maart 1981 
(nr.9596 en 9596b) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

1 c. Notulen van de vergadering van 10 april 1981 
(nr.9611 en 9611 ) 

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

MINISTERRAAD 
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Zeer Geheim -6 MR 24 april 1981 
(pt.3e) 

Minister Van Aardenne wijst erop dat met 
betrekking tot de noord/zuid-dialoog op blz.2, 
onder 1 ten onrechte wordt gesproken over Nederlandse 
standpunten zoals uitgewerkt ter gelegenheid van de 
discussie in de"high level"groep noord/zuid. Er 
bestaat over die concept-standpuntbepaling nog geen 
overeenstemming. Hij stelt voor de desbetreffende 
zin uit de conclusies'te schrappen. Minister De Koning 
stelt dat het hier gaat om een eerste bespreking 
van dit onderwerp in de Ontwikkelingsraad. Nederland 
an op dit moment moeilijk daarop blanco reageren. 

Wel kan worden benadrukt dat het hier niet om 
definitieve standpunten gaat. 

Minister Van Aardenne wenst dat toch met 
het nodige voorbehoud gebruik zal worden gemaakt 
van de concept-standpunten. 

De raad aanvaardt de conclusies met dien 
verstande dat met betrekking tot het gestelde op 
blz.2, sub 1 van de conclusies de Nederlandse 
delegatie bij de discussie in de Ontwikkelingsraad 
over de noord/zuid-dialoog slechts met het nodige 
voorbehoud gebruik zal mogen maken van de concept
standpunten die zijn uitgewerkt ter gelegenheid van 
de discussie in de "high level"groep noord/zuid. 

f. Voorbereiding gezamenlijke bijeenkomst 
EG-ministers van sociale zaken, financiën 
en economische zaken 

Minister Albeda zal te zamen met minister 
Van der Stee op 14 mei a.s. met de EG-commissaris 
voor sociale zaken, de heer Richard en de sociale 
partners op Europees niveau overleg voeren. De 
EG-commissie heeft een werkdocument in voorbereiding 
ten behoeve van de gezamenlijke bijeenkomst van de 
EG-ministers van sociale zaken, financiën en 
economische zaken. Dit document komt op korte 
termijn ter beschikking. De vraag is of Nederland 
nu een initiatief zal nemen voor een dergelijke 
bijeenkomst en op welke datum in juni deze zou 
moeten plaatsvinden. Spreker stelt voor dat op 
korte termijn overleg tussen Algemene Zaken, 
Buitenlandse Zaken, Financiën, Economische Zaken en 
Sociale Zaken zal plaatsvinden om een voorstel voor 
de ministerraad voor te bereiden. De raad zou 
terzake voor 14 mei moeten beslissen. Minister 
Van der Stee sluit zich bij de woorden van minister 
Albeda aan. 
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(pt.3f) 

Minister Van Aardenne is het ook eens 
met het procedurevoorstel van minister Albeda. Uit 
zijn contact met de Britse ambassadeur is hem 
gebleken dat van Britse zijde er de voorkeur aan 
wordt gegeven dat als er een Jumboraad wordt 
gehouden, dit nog onder Nederlands voorzitterschap 
gebeurt. 

Staatssecretaris Van der Mei vraagt wie 
het initiatief zal nemen voor het voorbereiden van 
de voorstellen. 

De minister-president stelt dat ondanks 
het feit dat het welslagen van een Jumboraad 
nzeker is, deze toch het beste onder Nederlands 
^orzitterschap kan plaatsvinden, omdat van 

Nederlandse zijde om een dergelijke bijeenkomst is 
gevraagd. Hij stelt voor dat Buitenlandse Zaken 
het initiatief zal nemen ter voorbereiding van een 
bijeenkomst van de EG-ministers van sociale zaken, 
financiën en economische zaken tijdens het 
Nederlandse voorzitterschap (zg. Jumboraad). Bij 
de voorbereiding zal de coördinatiecommissie voor 
Europese integratie- en associatieproblemen worden 
betrokken. De raad stemt hiermee in. 

Tweede situatierapport vervanging pantser
wielvoertuig YP-408 (Brief van de minister 
en van de staatssecretaris van Defensie 
Van Eekelen dd. 24 maart 1981, nr.81/013/663, 
met bijlage) 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat de raad op 27 maart 1981 heeft besloten 
841 pantserrupsvoertuigen te bestellen. De beslissing 
waar deze voertuigen te bestellen werd aangehouden 
om DAF/RSV de gelegenheid te bieden zich te bezinnen 
over de ingediende offerte, omdat het prijsverschil 
met FMC te groot werd geacht. Een prijsverschil 
van +15% werd bespreekbaar geacht. Het consortium 
heeft een herziene offerte uitgebracht, waarin de 
totaalprijs met f.164 min omlaag gaat. FMC heeft 
evenwel ook een nieuwe offerte ingediend met een 
totaalprijs die f.78 min lager ligt in vergelijking 
met de vorige offerte. Dit betekent dat het prijs
verschil is verminderd tot f.184 min, hetgeen 
neerkomt op een verschil van 20%. Het is de vraag 
of het prijsverschil gerechtvaardigd is voor het 
behoud van werkgelegenheid die in manjaren uitgedrukt 
265 bedraagt. In de aanbieding van DAF/RSV zit een 


