
Zeer Geheim 

Ex.nr. 

MINISTERRAAD 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 12 juni 1981 in de Trêveszaal van 

het Kabinet Minister-President, 
aangevangen 1s morgens 

om 10 uur 

Aanwezig: de ministers Van Aardenne, Braks, Gardeniers, 
Ginjaar, Van der Klaauw, Pais, De Ruiter (pt.1 
t/m 4 en 16b), Van der Stee, Van Trier en 
Tuijnman (voorzitter) (Afwezig zijn minister
president Van Agt en de ministers Albeda, 
Beelaerts van Blokland, De Geus, De Koning 
en Wiegel) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Beyen (pt.3b en 3c), De Graaf, Hazekamp (pt.8). 
Koning, Van Lent en Van der Mei (pt.1 t/m 4) 

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 15 mei 1981 
(nr.9659 en 9659b) 

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

1 c. Notulen van de vergadering van 22 mei 1981 
(nr.9667 en 9667b) 

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

a. Nota ministeriële raad van de OESO op 
16 en 17 juni 1981 (Brief van de minister 
van Buitenlandse Zaken dd. 4 juni 1981, 
nr.154148, met bijlage) 

Minister Van der Stee is van mening dat 
de gekozen formulering met betrekking tot Japan de 
indruk kan wekken dat dit land gestraft zou moeten 
worden voor een redelijk geslaagde economische 
politiek. Hij bepleit een bijstelling van de 
desbetreffende formulering. 

Minister Pais bepleit dat het secretariaat 
wordt verzocht voor een goede interne coördinatie 
zorg te dragen. De verschillende projecten behoren 
onderling te worden gerelateerd. 

Minister Van Aardenne merkt op dat het 
wenselijk is dat de ministeriële raad van de OESO 
bij het trekken van conclusies rekening houdt met 
de resultaten van de Jumboraad, onder andere 
voorzover die betrekking hebben op het zg. "flankerend 
beleid". 

De raad aanvaardt op voorstel van de 
voorzitter de nota met dien verstande dat met name 
ten aanzien van het zg. "flankerend beleid" rekening 
zal worden gehouden met de desbetreffende conclusies 
van de Jumboraad van 11 juni 1981. 

3 b. Ministeriële beheersraad van het inter
nationaal energie-agentschap (Brief van 
de minister van Buitenlandse Zaken 
dd. 5 juni 1981, nr.150566, met bijlage) 

Zonder discussie aanvaard. 

3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 9 juni 1981 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 9 juni 1981, nr.158541, met bijlagen) 

De voorzitter merkt op dat de Duitse 
minister van financiën, de heer Matthöfer, de 
exemptie van accijnzen op de brandstoffen voor de 
Rijnvaart ter discussie wil stellen. De verliezen 
van de Duitse spoorwegen vormen hiervan de achter
grond. Hij verzoekt de minister van Financiën 
hiertegen bezwaar aan te tekenen. Het voorstel is 


