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Ex. nr 

MINISTERRAAD 

Nr. 994 6 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 5 februari 1982 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
's morgens om 11 uur en 's middags 

voortgezet 

Aanwezig: minister-president Van Agt en de 
ministers Van Dam, Gardeniers, 
Van Kemenade (pt.1 t/m 10), De Koning, 
Van der Louw, Van Mierlo, De Ruiter, 
Van der Stee, Van der Stoel, Terlouw, 
Van Thijn, Den Uyl en Zeevalking 
(Afwezig is minister Van Dijk) 

Voorts zijn aanwezig de staats
secretarissen Van den Broek (pt.1 t/m 
10) en Van Zeil (pt.11) 

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

(pt.1 t/m 10) 
mevr.mr.£.Stolk 
(pt.11 t/m 16) 

li Notulen van de vergadering van 22 januari 1982 
(nr.9931 en 9931b) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 
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4. Buitenlands beleid 
a # Benoeming in de buitenlandse dienst (Brief van 

de minister van Buitenlandse Zaken dd. 
22 januari 1982, nr.DC11291, met bijlage) 

De raad stemt in met de voordracht ter 
benoeming van mr.dr.J.N.J.B.Horak tot ambassadeur 
te Abidjan (Ivoorkust) en tevens tot ambassadeur 
in de republiek Bovenvolta en de republiek Niger 
met standplaats Abidjan. 

4 b. Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van 
het verdrag met Zweden inzake sociale 
zekerheid (Brief van de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken dd. 19 januari 1982, 
nr.9217, met bijlagen) 

Minister Den Uyl merkt op dat in de 
tekst enige onjuistheden zijn geconstateerd. De 
desbetreffende opmerkingen zijn al doorgegeven 
aan Buitenlandse Zaken. Minister Van der Stoel 
zegt toe dat deze opmerkingen zullen worden 
verwerkt. 

De raad aanvaardt het voorstel met de 
aantekening dat de door minister Den Uyl door
gegeven opmerkingen nog zullen worden verwerkt. 

4 c. Instellen van beroep bij het Hof van Justitie 
te Luxemburg tegen de beschikking van de 
Europese Commissie inzake aardgasprijzen 
tuinbouw (Brief van de minister van Landbouw 
en Visserij dd. 28 januari 1982, nr.GS/JZ35, 
met bijlagen) 

Minister De Koning licht toe dat met 
het instellen van beroep vooral wordt beoogd de 
Nederlandse rechten te reserveren. Een eventueel 
beroep tegen de beschikking van de commissie moet 
binnen 2 maanden worden aangetekend. De pogingen 
om tot een politieke oplossing te komen, gaan 
onverminderd voort. 
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Minister Ter louw gaat akkoord met het 
aantekenen van beroep, maar wijst erop dat er 
grote belangen in het geding zijn voor wat 
betreft de Gasunie en de steunmaatregelen in het 
algemeen. Als bij de procedure de positie van de 
Gasunie aan de orde komt, zouden grote moeilijk
heden kunnen ontstaan. Spreker dringt erop aan 
dat bij de behandeling van de procedure nauw 
overleg zal worden gevoerd met Economische Zaken. 

Minister Van der Stoel spreekt de hoop 
uit dat met het instellen van beroep een beroep 
van het Landbouwschap kan worden afgehouden. 
Minister Van der Stee sluit zich aan bij minister 
Terlouw. 

Minister De Koning geeft aan dat het 
Landbouwschap in de hoedanigheid van belang
hebbende vrijwel zeker beroep zal instellen en 
het is evenmin uitgesloten dat enige individuele 
tuinders dit zullen doen. Er is een indringend 
vooroverleg gevoerd met het Landbouwschap over de 
tarieven. De stookolieprijzen dienen als 
referentiepunt gehandhaafd te blijven. 

De raad gaat op voorstel van de 
minister-president akkoord met het instellen van 
beroep met de aantekening dat bij de behandeling 
van de procedure nauw overleg zal worden gevoerd 
met Economische Zaken. 

4 d. Ontwikkelingen in Suriname (Zie notulen 
m.r. 18 december 1981, punt 3f) 

Minister Van der Stoel merkt op dat de 
situatie in Suriname na het aftreden van 
president Chin A Sen zorgwekkend is. Diens 
presidentschap gaf nog enige hoop op een herstel 
van het democratisch bestel. Nu zullen wederom de 
militairen de toekomst van het land gaan bepalen. 
Gezien de bestaande onzekerheid is het evenwel te 
vroeg om concrete beslissingen te nemen. 

Minister Van Mierlo informeert of de 
mogelijkheid dat de heer Chin A Sen als president 
terugkeert, uitgesloten is. Indien dit niet het 
geval is, zou door Nederland enige druk kunnen 
worden uitgeoefend om diens terugkeer te bereiken. 

Minister Van Thijn wijst erop dat op 
dit ogenblik een onderhandelingsdelegatie onder 
leiding van de heer Molleman in Suriname is. Hij 
vraagt zich af of in de huidige omstandigheden de 
besprekingen kunnen worden voortgezet. 


