
Zeer Geheim 

Ex.nr. 

MINISTERRAAD 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 8 mei 1981 in het Catshuis, 
aangevangen 's morgens om half elf 

de ministers Van Aardenne, Albeda, 
Beelaerts van Blokland (pt.3b t/m 8d, 
8g en 9), Braks, Gardeniers (pt.1 t/m 3, 
5, 8e en 8f) , De Geus, Van der Klaauw, 
De Koning, Pais, De Ruiter (pt.1 t/m 3, 
5, 8e en 8f), Van der Stee, Van Trier 
(pt.1 t/m 3, 5, 6 ged., 8e en 8f) en 
Tuijnman (voorzitter) (Afwezig zijn 
minister-president Van Agt en de 
ministers Ginjaar en Wiegel) 
Voorts his- aanwezig staatssecretaris i 
Van Eekelen (pt.8g)f 
Secretaris : drs . J.W. J.iMargés (plv.) 
Adjunct-secretaris: mr.A.J.de Jonge 

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

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

2. Hamerstukken 

a. Naturalisatie van Fredericus Th.Abozzi en 
26 anderen; van Maria H.G.Ahuluheluw en 
19 anderen; van Salamon Aksote en 24 anderen; 
van Francesco Aresu en 27 anderen en van 
Dharmradj Atibal en 21 anderen (Brieven van de 
staatssecretaris van Justitie dd. 22, 23 en 
28 april 1981, resp. nrs.810/027, 810/025, 
810/029, 810/028 en 810/026, met wetsontwerpen) 

Aanwezig: 

Zonder discussie aanvaard. 
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De voorzitter stelt voor in te stemmen 
met de voorgestelde conclusies met dien verstande 
dat met betrekking tot deze exportkredietgarantie 
ten bedrage van f.115 min de door de werkgroep-
Wellink (hulp aan derde landen in noodsituaties) 
voorgestelde verdeelsleutel voor de verdeling van 
eventuele budgettaire lasten over de departementen 
wordt gehanteerd. Bij eventuele toekomstige gevalle 
van door de staat te verlenen financiële hulp ten 
behoeve van derde landen in noodsituaties zal 
opnieuw worden bezien welke verdeelsleutel dan zal 
worden gehanteerd. De raad gaat hiermee akkoord. 

g. Jaarverslag EG 

Aangehouden tot de vergadering van 
15 mei 1981. 

h. Conclusies van de coördinatiecommissie op 
6 mei 19 81 (Brief van de minister van 
Buitenlandse Zaken dd. 6 mei 1981, nr.125905, 
met bijlagen) 

Minister Van Aardenne merkt op dat de 
conclusies van de coördinatiecommissie geen geschil 
punten met zich brengen. De voor 12 mei a.s. 
voorziene Staalraad zal één of twee weken worden 
uitgesteld. 

De raad aanvaardt vervolgens op voorstel 
van de voorzitter de conclusies van de coördinatie
commissie . 

i. Voorbereiding gezamenlijke bijeenkomst 
EG-ministers van sociale zaken, financiën 
en economische zaken (zg. Jumboraad) (Zie 
notulen m.r. 24 april 1981, punt 3f) 

Minister Albeda merkt op dat de voor
bereiding van de Jumboraad door de EG-commissie 
niet zo snel verloopt als was verwacht. Rond 
13 mei a.s. zal de commissie een document terzake 
uitbrengen. Dat is een uiterste datum, teneinde de 
Jumboraad nog onder Nederlands voorzitterschap te 
kunnen laten plaatsvinden. De Engelse minister van 
sociale zaken. Prior, zal een bijeenkomst niet 
blokkeren indien deze in het tweede halfjaar van 
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1981 zou moeten plaatsvinden. Hij heeft echter wel 
een sterke voorkeur voor het houden van een 
dergelijke raad onder Nederlands voorzitterschap. 
Spreker laat vervolgens een brief van het commissie
lid Ivor Richard ronddelen, welke elementen 
voor een agenda voor de Jumboraad bevat. Aanstaande 
donderdag zal spreker samen met minister Van der Stee 
in Brussel een bespreking hebben met de Europese 
sociale partners en de EG-commissie. De Europese 
vakbeweging dringt erop aan de Jumboraad nog in 
juni van dit jaar te beleggen. Er zijn drie 
mogelijkheden voor het houden van de bijeenkomst. 
In de eerste plaats zou de Jumboraad kunnen worden 
ehouden op basis van de agenda van Ivor 

Richard onder Nederlands voorzitterschap. Het 
nadeel is dan dat geen goede voorbereiding mogelijk 
is. In de tweede plaats zou de raad kunnen worden 
uitgesteld tot het Britse voorzitterschap. Het 
uitstel zou dan kunnen worden toegeschreven aan de 
trage behandeling van de EG-commissie. In de derde 
plaats zou onder Nederlands voorzitterschap nog 
over het basisdocument voor de Jumboraad kunnen 
worden gesproken in zowel de Ecofinraad als de 
Sociale raad. 

Minister Van der Stee wijst erop dat de 
derde mogelijkheid ook gevaren in zich houdt 
indien de Ecofinraad en de Sociale raad van mening 
zouden verschillen. Een goede coördinatie tussen 
deze twee raden zou onontbeerlijk zijn, maar dan 
is het de vraag of een afzonderlijke behandeling 
wel zo zinvol is. Hij wijst erop dat er ten behoeve 
van de Jumboraad een formeel commissievoorstel 
dient te zijn, aangezien anders zich institutionele 
problemen zouden voordoen. Hij prefereert de 
tweede mogelijkheid. 

Minister De Koning wijst erop dat gezien 
de ambities waarmee het Nederlandse voorzitterschap 
is gestart, het jammer zou zijn indien de Jumboraad 
onder Engels voorzitterschap zou moeten plaats
vinden. Hij wijst erop dat de economische crisis 
alle landen in de EG treft. Een meningsvorming in 
de EG is noodzakelijk, gezien het feit dat tijdens 
de komende topconferentie in Ottawa van de zijde 
van de EG een mening over de onderhavige problematiek 
wordt verwacht. Spreker is voorstander van het 
houden van een Jumboraad tijdens het Nederlands 
voorzitterschap. 
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Minister Braks deelt de zorg van minister 
De Koning. Hij meent dat moet worden voorkomen dat 
het Nederlandse voorzitterschap het verwijt zou 
kunnen worden gemaakt dat het niet heeft geprobeerd 
een Jumboraad bijeen te roepen. Spreker is van 
mening dat tijdens het Nederlandse voorzitterschap 
nog een Europees visserijbeleid kan worden vastgesteld. 

Minister Pais wijst erop dat in de brief 
van Ivor Richard naast het begrotingsbeleid 
tevens het scholingsbeleid in verband met de 
arbeidsmarkt op de agenda wordt opgevoerd. Hij 
verzoekt dan ook bij de voorbereiding van de 
Jumboraad nader te worden betrokken. 

Minister Van Aardenne ziet in het houden 
van een Ecofinraad en een Sociale raad over deze 
problematiek niet veel heil. Hij meent dat ondanks 
de matige verwachting over eventueel resultaat, 
toch maar moet worden overgegaan tot het houden 
van een Jumboraad onder Nederlands voorzitterschap. 

Minister Van der Klaauw acht het houden 
van een Jumboraad onder Nederlands voorzitterschap 
politiek gezien wenselijk. Hij verwacht niet dat 
het Britse voorzitterschap zich eventueel erg zou 
inzetten voor het houden van een dergelijke raad. 

De voorzitter stelt voor te concluderen 
dat nog tijdens het huidige Nederlandse voorzitterschap 
van de EG de zg. Jumboraad zal worden georganiseerd. 
De raad stemt hiermee in. 

j• NAVO-raad te Rome 

Minister Van der Klaauw merkt op dat 
enige tijd onduidelijkheid heeft bestaan over het 
beleid van de nieuwe Amerikaanse administratie. 
Dit gaf reden tot zorg dat het besluit van de 
NAVO-raad van december 19 79 over de koppeling van 
plaatsing van middellange-afstandsraketten in 
Europa en onderhandelingen over wapenbeheersing 
met de Sowjet-Unie, op de tocht zou komen te 
staan. De interne strijd op dit laatste punt in de 
regering van de Verenigde Staten heeft geduurd tot 
tijdens de laatste NAVO-raad te Rome. In deel 2 
van het communiqué van de NAVO-raad staat vermeld 
dat in september a.s. tussen de ministers van 
buitenlandse zaken van de Verenigde Staten en de 
Sowjet-Unie Haig en Gromyko een gesprek zal worden 
gevoerd over de procedure en de timing van een 
onderhandelingsoverleg, te houden voor het einde 


