
Zeer Geheim 

Ex.nr. 

M I N I S T E R R A A D 

N*r. 9900 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 18 december 1981 in de Statenzaal van 

het Kabinet Minister-President, 
aangevangen 1s morgens om 
10.45 uur en 's middags 

voortgezet 

Aanwezig: vice-minister-president Den Uyl 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 (pt.1 t/m 6), Terlouw, 
Van Thijn en Zeevalking (Afwezig is 
minister-president Van Agt) 
Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Hermes (pt.4) en Scheltema (pt.1 t/m 3c) 
Secretaris : drs.J.W.J.Marges (plv.) 
Adjunct-secretarissen: drs.G.H.H.Maas (pt.1 

t/m 6 en 16) 
drs.A.J.M.van Poppel 
(pt.7 t/m 15 en 
17 t/m 19) 

1 5.. Motulen van de vergadering van 1 december 1981 
(nr.9868 en 9868b) 

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

- b. Notulen van de vergadering van 4 december 1981 
(nr.9332 en 9882b) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage II. 
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Minister Van der Stoel verzoekt op een 
later moment op alle gemaakte opmerkingen in te 
mogen gaan en stelt de raad voor het punt aan te 
houden tot een volgende vergadering. De raad stemt 
hiermee in. 

d. Bilaterale luchtvaartovereenkomst tussen 
Nederland en Nigeria (Brief van de staats-
secretaris van Buitenlandse Zaken dd. 
9 december 1981, nr.340252, met bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 

e. Conclusies van de REZ-vergadering op 
11 december 1981 (Stuk nr.9886) 

Minister Van der Stoel stelt voor dit 
punt aan te houden tot een volgende vergadering, 
opdat hij de mogelijkheid heeft een aantal wijzigingen 
van de tekst voor te stellen. In de formuleringen 
zoals ze nu worden voorgesteld onder punt 2 staat 
het mandaat voor de delegatie nog te restrictief 
geformuleerd. Overigens merkt spreker op dat tijdens 
de betreffende vergadering van de ministers van 
buitenlandse zaken op 14 en 15 december 1981 te 
Londen, de Nederlandse delegatie binnen het kader 
van de conlusies, zoals ze in de besluitenlijst van 
de REZ zijn geformuleerd, is gebleven. Het overleg 
in Londen heeft zich beperkt tot de zuivelproblematiek 
en de compensatie aan het Verenigd Koninkrijk. Met 
betrekking tot het vraagstuk van de mediterrane 
landbouw en het vraagstuk van het aandeel van de 
landbouwuitgaven in de totale uitgaven leek een 
compromis in zicht. Ten aanzien van de zuivel
problematiek stonden de standpunten nog zeer ver 
uiteen. Dit laatste neemt niet weg dat tijdens de 
vergadering van 14 en 15 december bij de Britten 
enige geneigdheid te bespeuren leek om iets te doen 
voor de kleine producenten. Komende week zal dan 
ook overleg worden gepleegd tussen de ministeries 
van Buitenlandse Zaken en Landbouw en Visserij om 
na te gaan welke onderhandelingsmarges van Nederlandse 
zijde mogelijk zijn. Met betrekking tot de compensatie 
aan het Verenigd Koninkrijk heeft spreker tijdens 
de bijeenkomst nogmaals beklemtoond dat het 
noodzakelijk is deze te koppelen aan de gemeenschaps
begroting. Een andere formule is voor ons land niet 
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aanvaardbaar verklaard. De sfeer tijdens de 
besprekingen was niet slecht. Er bestond aan alle 
zijden de bereidheid om naar eikaars argumenten te 
luisteren. Nederland bevindt zich voor wat betreft 
haar stellingname ten aanzien van de zuivel-
problematiek en het correctiemechanisme niet in een 
isolement. 

Minister Van der Stee merkt op dat de 
mandaatsproblematiek nog voor de algemene EG-raads-
vergadering van medio januari a.s. zal moeten 
worden besproken in de coördinatiecommissie en de 
REZ. Spreker maakt er ook melding van dat het 
Europese Parlement de EG-begroting met 250 min 
ECU's heeft verhoogd. Aanvankelijk was Nederland 
uitgegaan van een stijging van 30 min ECU's en 
heeft zich ten slotte neergelegd bij een verhoging 
met 130 min ECU's. De staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken zou de instructie moeten krijgen 
niet verder te gaan dan de toegestane verhoging van 
130 min ECU's. Minister Van der Stoel stemt hiermee 
in. 

Vice-minister-president Den Uyl stelt de 
raad voor de vaststelling van de conclusies van de 
REZ-vergadering aan te houden tot een volgende 
vergadering met de aantekening dat de mandaats
problematiek zal worden besproken in een 
REZ-vergadering voorafgaand aan de vergadering van 
de EG-raad van medio januari a.s.. De raad besluit 
aldus. 

3 f. Ontwikkelingen in Suriname 

Vice-minister-president Den Uyl merkt op 
dat zorgwekkende berichten binnenkomen over de 
huidige toestand in Suriname. Hij acht het niet 
uitgesloten dat de raad in de zeer nabije toekomst 
zich hierover nader zal moeten beraden. 

Minister Van der Stoel deelt mede dat op 
het ministerie van Buitenlandse Zaken uitvoerig 
overleg plaatsvindt aangaande de ontwikkelingen in 
Suriname. De evaluaties lopen op dit moment nog 
uiteen, maar de zorg voor een verdere verslechtering 
van de situatie overweegt. Op dit moment is het van 
groot belang om president Chin-A-Sen te steunen in 
zijn positie. De president is voornemens komend 
voorjaar een aantal landen te bezoeken waaruit de 
in Suriname woonachtige minderheden afkomstig zijn. 
Het zou voor zijn positie een aanmerkelijke steun 


