
. 4... Zeer Geheim 

Ex. nr 

MINISTERRAAD 

Nr.9659 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 15 mei 1981 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
1s morgens om half elf 

Aanwezig: vice-minister-president Wiegel en de 
ministers Van Aardenne, Beelaerts van Blokland, 
Braks, De Koning, Pais, Van der Stee en 
Van Trier (Afwezig zijn minister-president 
Van Agt en de ministers Albeda, Gardeniers, 
De Geus, Ginjaar, Van der Klaauw, De Ruiter 
en Tuijnman) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Brokx (pt.l7g). Van Eekelen, Hazekamp (pt.3a). 
Van der Mei en Wallis de Vries 

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

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

Aangehouden tot de volgende vergadering 

1 b. Notulen van de vergadering van 24 april 1981 
(nr.9629 en 9629b) 

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

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 3234
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/Z00764



Zeer Geheim -5- MR 15 mei 1981 

e. Conclusies van de REZ-vergadering op 15 mei 
1981. (Stuk nr.9655) 

Minister Pais deelt naar aanleiding van 
punt 3 van de conclusies mee dat hij is benaderd 
door het lid van de Europese Commissie voor sociale 
zaken en werkgelegenheid, Richard, in verband met 
de behandeling van de relatie tussen arbeidsmarkt 
en scholingsbeleid door de gezamenlijke raad van de 
ministers van financiën, economische zaken en 
sociale zaken, die in de week van 8 tot 12 juni a.s. 
zal bijeenkomen. Spreker zal als voorzitter van de 
onderwijsraad graag bij de voorbereiding van deze 
zg. Jumboraad worden betrokken. De onderwijsraad 
al eind juni vergaderen. Spreker stelt voor punt 3 

van de conclusies aan te vullen met een opmerking 
over zijn betrokkenheid bij de Jumboraad. Hij zal 
over deze kwestie nog nader overleg voeren met 
minister Albeda. 

Minister Braks spreekt zijn bezorgdheid 
uit over de resultaten die onder het Nederlandse 
voorzitterschap van de EG nog kunnen worden bereikt. 
In de afgelopende week heeft hij bemerkt dat de 
Franse gedelegeerden, nu Giscard d'Estaing niet is 
herkozen als president van Frankrijk, geen enkel 
onderhandelingsmandaat meer zeggen te hebben. 
Spreker vreest dat in de Visserijraad, die begin 
juni zal worden gehouden, geen conclusies zullen 
kunnen worden getrokken. Hij zou het op prijs 
stellen wanneer Buitenlandse Zaken op het hoogste 
politieke niveau zou kunnen doen nagaan welke 
ruimte er in de komende maand aan Franse zijde nog 
bestaat voor de politieke besluitvorming in EG-verband. 

Minister Beelaerts van Blokland zou graag 
vernemen of in de REZ nog is gesproken over de 
vraag of het punt van de arbeidstijdverkorting op 
de agenda voor de gezamenlijke raad zal worden 
geplaatst. Op nationale schaal zal de arbeidstijd
verkorting moeilijk te realiseren zijn, maar wellicht 
zijn er in internationaal verband betere perspectieven 
daarvoor. 

De vice-minister-president vraagt zich af 
waarom de tot nu toe aan de orde gestelde punten 
'iet in de REZ zijn besproken. Spreker waarschuwt 
tegen een uitbreiding van het aantal deelnemende 
ministers dat nu al dertig bedraagt. 

Minister De Koning merkt naar aanleiding 
van de opmerkingen van minister Braks op dat er 
niet in kan worden berust dat de raden van ministers 
van de EG niet kunnen functioneren ten gevolge van 
nationale verkiezingen. 
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Staatssecretaris Van der Mei deelt de 
door minister Braks uitgesproken bezorgdheid. Hij 
zegt toe dat het voorzitterschap alles zal doen wat 
in zijn vermogen ligt om de voortgang van de besluit
vorming in de raden te garanderen. Naar aanleiding 
van de vraag van minister Pais geïnformeerd te worden 
over de voorbereiding van de Jumboraad in verband met 
de Onderwijsraad, wijst spreker erop dat de Nederlandse 
standpuntbepaling voor beidé raden zal worden voorbereid 
in de coördinatiecommissie en eventueel in de REZ. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat een sondering naar het mandaat van de Franse 
vertegenwoordigers in de EG pas zin zal hebben 
nadat Mitterrand in functie is getreden als president 
van Frankrijk. 

De raad besluit op voorstel van de vice-
minister-president de conclusies van de REZ-vergadering 
van 15 mei 1981 te aanvaarden. 

f. Overleg over uitvoering van de culturele 
overeenkomst met de USSR 

Minister Pais wijst erop dat Onderwijs en 
Wetenschappen betrokken is bij de heronderhandelingen 
over de uitvoering van het cultureel akkoord met de 
USSR. In de akkoorden van Helsinki, waaraan ook de 
USSR is gebonden, is een vrije uitwisseling van 
personen en tussen universiteiten overeengekomen. 
Na een uitnodiging aan de heer Sacharov is echter 
gebleken dat de USSR weigert een uitreisvisum aan 
deze geleerde te verstrekken. Nu dit land blijk 
geeft de uitgangspunten van de akkoorden van Helsinki 
geweld aan te doen, meent spreker dat Nederland 
zich er ernstig over moet bezinnen of de onder
handelingen over de uitvoering van de culturele 
overeenkomst moeten worden voortgezet. Spreker 
heeft zijn mening aan minister Van der Klaauw 
kenbaar gemaakt, waarop hij een antwoord heeft 
ontvangen van de minister-president als minister 
van Buitenlandse Zaken a.i.. 

De vice-minister-president merkt op dat 
in dit antwoord is uiteengezet dat een mededeling 
aan de Sowjet-autoriteiten dat de besprekingen die 
over enkele dagen zullen beginnen geen doorgang 
kunnen vinden, een ernstig politiek conflict zou 
veroorzaken en dat Nederland daardoor in een bijzonder 
moeilijke positie zou worden gebracht. 


