
Zeer Geheim 

Ex.nr. 

MINISTERRAAD 

Hr.9667 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 22 mei 1981 in de Trêveszaal 
van het Kabinet Minister-President, 
aangevangen 's morgens om 10 uur 

Aanwezig: vice-minister-president Wiegel en de 
ministers Van Aardenne, Albeda, 
Van der Klaauw (pt.3 en 6 t/m 19), Pais, 
Van der Stee, Van Trier en Tuijnman 
(Afwezig zijn minister-president Van Agt 
en de ministers Beelaerts van Blokland, 
Braks, Gardeniers, De Geus, Ginjaar, 
De Koning en De Ruiter) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Beyen (pt.2f). Van der Mei (pt.1 t/m 6), 
Veder en Wallis de Vries (pt.16 en 18c) 

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

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 1 mei 1981 
(nr.9636 en 9636b) 

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

1 w . Notulen van de vergadering van 6 mei 1981 
(nr.9641 en 9641b) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage II. 
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k. Voorbereiding gezamenlijke bijeenkomst 
EG-ministers van sociale zaken, financiën 
en economische zaken (zg. Jumboraad) (Zie 
notulen m.r. 8 mei 1981, punt 3i) 

Minister Albeda zegt in ibeginsel vernomen 
te hebben dat de datum waarop de Jumboraad zal 
plaatsvinden is bepaald op 11 juni. Hij acht dit 
tijdstip erg vroeg, gezien het vele voorbereidende 
werk wat nog nodig is. De commissie komt eerst 
vandaag met een document waarin conclusies zijn 
opgenomen. 

Minister Van der Stee toont zich verbaasd 
over de vergaderdatum. Naar zijn mening is eerst 
na bestudering van de conclusies mogelijk een 
datum te bepalen. 

Minister Van der Klaauw merkt op dat in 
de Raad voor Europese Zaken (REZ) is afgesproken 
de bijeenkomst te organiseren in de week van 8 tot 
12 juni a.s.. 11 juni bleek de enige datum te zijn 
waarop alle betrokken ministers beschikbaar waren. 
Hij betwijfelt of het document van de commissie 
vandaag zal uitkomen, gezien de staking onder de 
Europese ambtenaren. 

Minister Albeda meent dat de mogelijkheid 
moet worden opengelaten dat de bijeenkomst niet op 
11 juni plaatsvindt in geval niet kan worden 
ingestemd met de concept-conclusies. 

Minister Pais herinnert aan zijn opmerking 
tijdens de vorige vergadering dat de relatie 
tussen onderwijs en arbeidsmarkt één van de 
gespreksonderwerpen zal zijn en dat hij graag bij 
de voorbereiding zou worden betrokken. 

De vice-minister-president stelt voor 
dat over het doorgaan van de bijeenkomst op 
11 juni a.s. eerst zal worden beslist na bestudering 
van de conclusies van de EG-commissie. De raad 
stemt hiermee in. 

1. Vergadering Europese Raad in juni 1981 

Minister Van der Klaauw antwoordt op 
een vraag van minister Tuijnman dat het nog onzeker 
is of de Europese Raad eind juni zal doorgaan. Er 
wordt gesuggereerd dat president Mitterrand de 
bijeenkomst zou willen uitstellen. De Europese Raad 
zal in ieder geval voor de topconferentie te 
Ottawa in juli a.s. nog één keer bijeen moeten 
komen. 


