
Zeer Geheim 

Ex.nr. 

MINISTERRAAD 

Nr. 9882 pf 
Notulen van de vergadering gehouden 

op vrijdag 4 december 1981 in de Statenzaal 
van het Kabinet Minister-President, 
aangevangen 's morgens om 10 uur 

en 's middags voortgezet 

Aanwezig: minister-president Van Agt en de ministers 
Van Dam, Van Dijk, Gardeniers, Van Kemenade, 
De Koning, Van der Louw, Van Mierlo, 
De Ruiter, Van der Stee, Van der Stoel, 
Terlouw, Van Thijn, Den Uyl en Zeevalking 
Voorts is aanwezig staatssecretaris 
Van den Broek (pt.3a) 
Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: drs.C.J.W.Wilmer 

(pt.1 t/m 8, 9 ged., 
11e, llf en 12) 
drs.G.H.H.Maas 
(pt.9 ged., 10 en 
11a t/m lid) 

1 a. Notulen van de vergadering van 10, 11 en 
12 november 19 81 (nr.9846 en 9846b) 

Aangehouden tot de vergadering van 
11 december 1981. 

1 b. Notulen van de vergadering van 17 november 1981 
(nr.9857) 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 
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d. Wijziging van het uitvoeringsbesluit art.1. 
derde lid, wet verontreiniging oppervlakte
wateren inzake lozingen op andere wijze dan 
met behulp van een werk (Brief van de minister 
van Verkeer en Waterstaat dd. 20 november 1981, 
nr.64208, met ontwerp-besluit) 

e. Wijziging van het besluit vergoedingen 
opiumverloven inzake aanpassing van de 
tarieven (Brief van de minister van 
Volksgezondheid en Milieuhygiëne 
dd. 24 november 1981, nr.123079, met 
ontwerp-besluit) 

De punten 2d en 2e worden zonder 
discussie aanvaard. 

Buitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 1 december 1981 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 1 december 1981, nr.331047, met bijlagen) 

Staatssecretaris Van den Broek merkt op 
dat nog twee addenda zijn nagezonden, namelijk één 
met betrekking tot de sociale integratie van de 
gehandicapten en één met betrekking tot de salarissen 
van Europese ambtenaren. Voorts wijst hij erop dat 
in conclusie 1.3.a in plaats van "communautaire 
financiering" moet worden gelezen: nationale finan
ciering. 

Minister Gardeniers informeert of met 
betrekking tot de toepassing van de sociale-
zekerheidsregelingen op migranten rekening is 
gehouden met de in Nederland bestaande overloop van 
de werkgelegenheidsuitkeringen naar de rijksgroep-
regeling voor werkloze werknemers van de algemene 
bijstandswet. Als deze mogelijkheid niet wordt 
uitgesloten, ontstaat een onbeperkt recht op een 
uitkering. Zij wijst er voorts op dat de ontwerp
resolutie met betrekking tot de sociale integratie 
van gehandicapten geen inhoudelijke elementen 
bevat. Dat zou de indruk versterken dat het jaar 
oor de gehandicapten ook voor Nederland niets 
heeft opgeleverd. Spreekster dringt erop aan dat 
Nederland zich ten opzichte van de voorgestelde 
holle frasen sceptisch zal opstellen. 
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Minister Van Dijk merkt op dat de conclusie 
omtrent de noord/zuid-dialoog voor tweeërlei uitleg 
vatbaar is. Inmiddels is een instructie uitgegaan 
waarin het Nederlandse standpunt veel duidelijker 
is geformuleerd. Nederland zal een kritische opstelling 
handhaven. 

Minister Terlouw geeft aan problemen te 
hebben met de derde raadsaanbeveling inzake de 
harmonisatie van telecommunicatiesystemen en 
-diensten (conclusie 1.13). 

Staatssecretaris Van den Broek antwoordt 
dat de conclusie over de sociale integratie van 
ehandicapten in interdepartementaal overleg is 

geformuleerd. 
Minister Gardeniers wijst er bij interruptie 

op dat daarvoor te weinig tijd beschikbaar is 
geweest. 

Staatssecretaris Van den Broek zegt toe 
de opmerkingen van minister Gardeniers terzake te 
zullen doorgeven. De toepassing van de sociale-
zekerheidsregelingen op migranten is een zaak voor 
de ministers van Justitie en van Cultuur, Recreatie 
en Maatschappelijk Werk. Spreker beaamt wat minister 
Van Dijk naar voren heeft gebracht. Met betrekking 
tot de raadsaanbevelingen inzake telecommunicatie 
stelt hij voor de in de conclusie voorkomende 
zinsnede "met uitzondering van derde landen bedrijven 
ook al zijn die in de gemeenschap gevestigd" te 
wijzigen in: met uitsluiting van in de gemeenschap 
gevestigde leveranciers van derde-landenprodukten. 

De minister-president wijst erop dat 
technische problemen rond de conclusies van de 
coördinatiecommissie voorafgaand aan de raad ware 
af te doen. Het is gebruikelijk dat de staatssecretaris 
een half uur voorafgaand aan de raad aanwezig is 
voor nader overleg. Wat in dat overleg niet kan 
worden afgedaan, is van politieke aard en hoort in 
de raad behandeld te worden. 

Minister Den Uyl erkent dat grote voor
zichtigheid is geboden bij de toepassing van de 
sociale-verzekeringsregelingen op migranten. Spreker 
heeft zich nog geen oordeel over de uitwerking 
gevormd. Hij zegt toe dat hij de consequenties van 
de desbetreffende conclusie nader zal bezien. 

De minister-president stelt voor daarbij 
ook de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk 
Werk te betrekken. 

Minister Terlouw stemt in met de voorgestelde 
wijziging van de conclusie ad 1.13. 
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Minister Van Thijn merkt met betrekking 
tot de aanpassing van de salarissen van de Europese 
ambtenaren op dat deze zaak nog niet rijp is voor 
Nederlandse steun. De salarissen van de Europese 
ambtenaren liggen netto 2 a 3 maal zo hoog als die 
van vergelijkbare Nederlandse. De huidige voorstellen 
vormen de uitvoering van de Raadsresolutie van 
23 juni jl.. Tegen deze Raadsresolutie hebben Nederland, 
de Bondsrepubliek en Denemarken indertijd ernstige 
bezwaren gemaakt. Nederland heeft toen niet tegen 
gestemd vanwege de bekleding van het voorzitterschap. 
Er wordt nu voorgesteld het thans geldende systeem 
voor tien jaar te fixeren. Dat is niet aanvaardbaar. 
Minister Van der Stee wijst er bij interruptie op 
dat het gaat om een vijfjarige periode. 

Minister Van Thijn is van mening dat te 
zamen met de geestverwante landen een kritische 
opstelling moet worden ingenomen. Minister Den Uyl 
sluit zich bij de woorden van minister Van Thijn 
aan. De ontwikkelingen zijn zodanig dat Nederland 
een voorbehoud moet maken. De discrepantie tussen 
de salarissen van de Europese ambtenaren en die van 
de Nederlandse is erg groot geworden. De hoogste 
salarissen van Nederlandse ambtenaren zijn de 
afgelopen tijd aanzienlijk verlaagd en verdere 
aanpassingen liggen in het verschiet. 

Minister Van der Stee is het inhoudelijk 
met de gemaakte opmerkingen eens. Het is echter on
verstandig nu de besluitvorming te blokkeren, want 
dan zou de hele zaak kunnen worden bedorven. Na 
zeer lange onderhandelingen is nu een heffing op de 
salarissen bereikt van 2% per jaar. Het onderhandelings
resultaat toont hetgeen maximaal gerealiseerd kon 
worden. Met een blokkeren van de besluitvorming kan 
geen beter resultaat worden bereikt, maar zal 
worden teruggekeerd tot het oude systeem wat veel 
slechter is. 

Minister Gardeniers merkt op dat het ver
zet van de Europese ambtenaren eerder dit jaar 
tegen de herziening van de salarissen was gegrond 
op het feit dat dit juridisch niet mogelijk zou^ 
zijn. De Raadsresolutie van 23 juni hield mede in 
dat zou worden onderzocht hoe deze juridische 
bezwaren zouden kunnen worden weggenomen. Daarvan 
is in de voorliggende tekst niets terug te vinden. 
Het vorige kabinet is slechts na lange aarzeling 
met deze oplossing akkoord gegaan, omdat die in 
tegenstelling tot de oude regeling wel een beperking 
inhield. 
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Staatssecretaris Van den Broek deelt het 
standpunt van minister Van der Stee. Volgens het 
statuut moet de Algemene Raad ieder jaar de salarissen 
vaststellen. Als niet akkoord wordt gegaan met de 
voorgestelde wijzigingen dan zou ook voor het 
komende jaar het oude systeem weer gelden. Onder 
het Nederlandse voorzitterschap is een compromis 
bereikt, de huidige voorstellen vormen een technische 
uitwerking van de Raadsresolutie. Indien Nederland 
nu besluitvorming zou blokkeren, ontstaat er een 
vreemde situatie. De kabinetswisseling is geen 

oende argument om van deze resolutie afstand te 
nemen. Van Nederlandse zijde wordt bovendien getracht 
de voorstellen op enkele punten nader toe te spitsen. 
Zo wordt bijvoorbeeld getracht de mogelijkheid open 
te houden dat ook de nominale inkomens zouden 
kunnen dalen en dat de arbeidsduur als berekenings
element komt te vervallen. Het is voorts niet 
uitgesloten dat de Nederlandse wens met betrekking 
tot de herziening van het inflatiecorrectiemechanisme 
wordt gehonoreerd. Spreker is het ermee eens dat 
het salarisniveau van de Europese ambtenaren erg 
hoog is; nu wordt evenwel getracht tot een politiek 
compromis te komen. In antwoord op minister Gardeniers 
wijst hij erop dat een wijziging van het statuut 
leidt tot een nieuw rechtskader. Thans geldt echter 
nog het huidige statuut. 

Minister Van Thijn repliceert dat niet de 
kabinetswisseling maar de gewijzigde economische 
omstandigheden hem ertoe brengen erop aan te dringen 
dat het bereikte compromis in heroverweging wordt 
genomen. Een nieuw toetsingselement is bovendien de 
nieuwe topsalarisstructuur in Nederland. Hij is het 
met staatssecretaris Van den Broek eens dat de 
voorstellen op enkele punten nog toegespitst kunnen 
worden. Eveneens erkent spreker dat een blokkade 
van de besluitvorming tot een slechtere regeling 
zou leiden. Het grootste probleem betreft evenwel 
de genoemde termijn van tien jaar. Als andere 
landen daartegen bezwaren zouden opperen dan moet 
Nederland zich daarbij aansluiten. Sprekers voorkeur 
gaat ernaar uit een voor één jaar geldende beslissing 
te nemen en de methodiek volgend jaar opnieuw te 
bezien, maar het hoge niveau van de salarissen 
stuit spreker tegen de borst. 

Minister Den Uyl heeft er begrip voor dat 
het moeilijk zal zijn voor Nederland een onder 
eigen voorzitterschap tot stand gekomen regeling 
terug te draaien. Het is echter onaanvaardbaar dat 
gedurende een periode van 10 jaar niet over de 
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salarissen onderhandeld zou kunnen worden. Een 
beperking van de EG-uitgaven zal ook ten aanzien 
van het ambtelijk apparaat consequenties moeten 
kunnen hebben. Spreker dringt erop aan in geen 
geval in te stemmen met de periode van tien jaar 
temeer daar dergelijke afspraken ook niet in nationale 
staten gemaakt worden. 

Minister De Koning heeft begrip voor de 
bezwaren die geopperd worden tegen de termijn van 
tien jaar. Deze is evenwel na zeer lange onderhandelingen 
tot stand gekomen. Het gaat om een compromis 
en nieuwe onderhandelingen zouden tot een nog 
ibevredigender resultaat leiden. Minister Van der Stee 

is het hiermee eens. Nederland zal bij een verdere 
uitwerking een kritische opstelling moeten innemen, 
maar een terugkomen op het compromis is onverstandig 
gezien de te verwachten repercussies. Spreker stelt 
voor staatssecretaris Van den Broek te machtigen 
bij de verdere uitwerking de Nederlandse wensen zo 
veel mogelijk gerealiseerd te krijgen, maar besluit
vorming niet te blokkeren. 

Minister Van Mierlo vraagt zich af of het 
niet mogelijk is met verwijzing naar de nieuwe 
economische situatie via de Bondsrepubliek te 
trachten de regeling slechts voor één jaar te laten 
gelden. Wellicht kan Nederland zich bij een voorstel 
dienaangaande van een ander land aansluiten, omdat 
ons land deze kwestie moeilijk zelf-kan aansnijden 

Minister Van der Stoel meent dat niemand 
de bestaande regeling wenst te handhaven. Getracht 
zou kunnen worden zoveel mogelijk in de door minister 
Van Thijn aangegeven richting te werken. 

Staatssecretaris Van den Broek merkt met 
betrekking tot de suggestie van minister Van Mierlo 
op dat hij bereid is na te gaan of ook andere 
landen voelen voor afspraken voor één jaar gezien 
de verslechterde economische situatie. Het is niet 
verstandig dat Nederland als enige een dergelijk 
voorstel van bijvoorbeeld de Bondsrepubliek zou 
steunen. Deze positie zou hetzelfde zijn als wanneer 
Nederland zelf het initiatief daartoe zou nemen. 

De minister-president wijst erop dat 
iedereen het erover eens is dat de salarissen van 
de Europese ambtenaren te hoog zijn in vergelijking 
met de salarissen van de ambtenaren van de lidstaten. 
Het streven is erop gericht dit verschil te verminderen. 
Wanneer het Commissie-voorstel nu niet aanvaard 
wordt, zouden de resultaten van alle tot nu toe 
getrooste inspanningen teniet worden gedaan.^Nederland 
zal moeten trachten de regeling zoveel mogelijk 
neerwaarts bij te stellen. Maar de grens ligt daar 
waar de inspanningen de Commissie-voorstellen 
zouden doen sneuvelen, omdat daardoor een nog 
slechtere situatie zou ontstaan. 
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Minister Den Uyl herhaalt dat de genoemde 
periode van tien jaar gewijzigd of gerelativeerd 
moet worden. Voor de keuze staande ofwel het afwijzen 
van de tienjarige periode ofwel het aanvaarden van 
de voorlopige voortzetting van de oorspronkelijke 
regeling, kiest de spreker voor de laatste optie. 
Alleen als relativering van de termijn mogelijk is, 
kan spreker met de voorgestelde gedragslijn instemmen. 

Minister Terlouw informeert of kan worden 
ingestemd met de voorstellen terwijl tegelijkertijd 
wordt aangekondigd dat nieuwe onderhandelingen 
gewenst zijn. 

Minister Van Mierlo vermoedt dat dit niet 
het geval is, omdat het gaat om verworven rechten 
van ambtenaren die onder de huidige regeling vallen. 

Minister Van Thijn sluit zich aan bij de 
door minister Den Uyl gemaakte keuze. Met betrekking 
tot het met andere landen nog te voeren overleg 
stelt hij voor niet in de eerste plaats de Bonds
republiek en Denemarken te benaderen, die zijn 
immers al tegen het Commissie-voorstel, maar bij
voorbeeld Frankrijk. De argumenten voor de aanvaarding 
van de voorstellen wegen naar zijn mening niet op 
tegen de gewijzigde economische omstandigheden. Het 
niet onthouden van instemming zou bovendien sprekers 
gezag ten opzichte van de Nederlandse ambtenaren 
kunnen aantasten. 

Minister Gardeniers toont zich bezorgd 
over het door minister Den Uyl ingenomen standpunt. 
Dit leidt ertoe dat de salarissen van de Europese 
ambtenaren komend jaar met 3% zullen stijgen in 
plaats van met 2% dalen. Een neerwaartse bijstelling 
van 2% gedurende 10 jaar is een redelijke verbetering 
ten opzichte van de huidige situatie. 

Minister Van Dijk informeert of het 
statuut kan worden opengebroken in geval van sterk 
gewijzigde omstandigheden. Als die mogelijkheid 
niet bestaat, kan die wellicht bij de huidige 
wijziging worden opgenomen. Staatssecretaris 
Van den Broek zegt toe de mogelijkheden daartoe te 
zullen nagaan. 

De minister-president stelt voor dat 
staatssecretaris Van den Broek nader zal bezien of 
de in het kader van de aanpassing van de salarissen 
van de Europese ambtenaren genoemde termijn van 
10 jaar gerelativeerd kan worden. Voorts stelt hij 
voor dat in het geval dit niet mogelijk mocht 
blijken, Nederland de besluitvorming met betrekking 
tot de salarissen van de Europese ambtenaren in de 
Algemene Raad van 7 en 8 december a.s. niet in de 
weg zal staan. De raad gaat hiermee met meerderheid 
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van stemmen akkoord. De ministers Den Uyl, Van Thiin 
Van der Louw, Van Kemenade, Van Dam en Van Mierlo ' 
verklaren zich tegen het voorstel. 

De minister-president stelt vervolgens 
voor de conclusies van de coördinatiecommissie te 
aanvaarden met de volgende aantekeningen: 
1° In conclusie ad 1.3.a moet in plaats van "communautaire 

financiering' worden gelezen: nationale financiering. 
2° In conclusie ad 1.13 moet in plaats van "met 

uitzondering van derde landen bedrijven ook al 
zijn die in de Gemeenschap gevestigd" worden 
gelezen: met uitsluiting van in de Gemeenschap 
gevestigde leveranciers van derde-
landenprodukten. 

3° De ministers Van der Louw en Den Uyl zullen de 
consequenties van conclusie ad 2.1 (toepassing 
van de sociale-zekerheidsregelingen op migranten) 
nader bezien. 

4° Staatssecretaris Van den Broek zal nader bezien 
of de in het kader van de aanpassing van de 
salarissen van Europese ambtenaren genoemde 
termijn van 10 jaar gerelativeerd kan worden. 

5° Nederland zal de besluitvorming met betrekking 
tot de salarissen van Europese ambtenaren in de 
Algemene Raad van 7 en 8 december a.s. niet in 
de weg staan. 

De raad stemt hiermee in. 

b. Nederlandse deelneming aan de vredesmacht in de 
Sinal (Zie notulen m.r. 1 december 1981, punt lb) 

Minister Van der Stoel merkt op dat de 
Verenigde Staten Israël onder druk hebben gezet, 
teneinde een veto over de deelneming van de Europese 
landen aan de vredesmacht te voorkomen. Daaropvolgend 
is een Amerikaans/Israëlische verklaring opgesteld, 
die geheel is afgestemd op de akkoorden van Camp David. 
Aangezien sprake is van verschillende standpunten, 

3 als oplossing een "agreement to disagree" gesuggereerd. 
Hiernaar gaat ook de voorkeur van de Amerikanen 
uit. Israël insisteert evenwel dat de vier Europese 
landen, die deelneming overwegen, de Amerikaans/ 
Israëlische verklaring onderschrijven. Hierdoor is 


