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Zeer Geheim 

_ Ex . n r 
MINISTERRAAD 

Nr.9960 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 19 februari 1982 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
*s morgens om half elf en 's middags 

voortgezet 

Aanwezig: minister-president Van Agt (m.u.v. 
pt.lla ged.) en de ministers Van Dam, 
Van Dijk, Gardeniers, Van Kemenade, 
De Koning (m.u.v. pt.lla ged.). 
Van der Louw, Van Mierlo, De Ruiter, 
Van der Stee, Van der Stoel, Terlouw, 
Van Thijn, Den Uyl (pt.9 t/m 11, 14 t/m 
16 en 18b) en Zeevalking (m.u.v. pt.lla 
ged.) 

_ . Voorts zijn aanwezig de staats-
f a xxW> C ï*'0 secretarissen Van den Broek?en Dik 

(pt.3b en 3c) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: mevr.mr.E.Stolk 

(pt.1 t/m 3e ged. 
3f t/m 8, 10, 
12 t/m 18b en 19) 
drs.C.J.W.Wilmer 
(pt.3e ged., 9, 
11 en 18c) 

NQtulen van de vergadering van 5 f p h m a r i 1982 
(nr.yy4b en 9946b) ' 

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

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 3501
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/Z00812



Zeer Geheim -5- MR 19 februari 1982 
(pt.3c) 

Minister Van Kemenade is het ermee eens 
dat het thans gaat om de uitvoering van een 
meerderheidsbesluit van het kabinet, waarover 
uiteindelijk het parlement moet oordelen. 

De minister-president geeft minister 
van der Stoel in overweging de zorgvuldig 
geformuleerde toelichting bij het 
^edkeuringswetsontwerp minder negatief af te 

slaiten en de passage waarin wordt gesteld dat 
tegen toetreding van Spanje geen doorslaggevende 
bezwaren bestaan te schrappen. 

Minister Van der Stoel heeft begrip 
voor de opmerking van de minister-president, maar 
wijst erop dat enige reserves ten aanzien van de 
toetreding in Spanje niet onwelkom zijn. 

De raad besluit op voorstel van de 
minister-president in te stemmen met het 
wetsontwerp ter uitdrukkelijke goedkeuring van 
het protocol door de Staten-Generaal. 

3 d. Conclusies van de coördinatiecommissie op 
16 februari 1982 (Brief van de staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken dd. 17 februari 1982, 
nr.41711/4/82, met bijlage) 

Staatssecretaris Van den Broek deelt 
mee dat in overleg met staatssecretaris Dik de 
twee laatste zinnen op blz.5 zijn vervangen door 
de zin: "anderzijds onderstreept de 
coördinatiecommissie het belang van een 
eensgezind optreden van de Gemeenschap in haar 
relatie met Japan". 

Minister Zeevalking tekent aan bij de 
voedselhulp aan Polen, waarvan onder punt 11 op 
blz.9 melding wordt gemaakt, dat er de voorkeur 
aan zou moeten worden gegeven het vervoer daarvan 
met schepen uit EG-landen in plaats van uit 
goedkope Oosteuropese landen te doen 
plaatsvinden. 

Staatssecretaris Van den Broek tekent 
aan bij blz.8, punt 10 dat Nederland er bezwaren 
tegen maakt dat Portugal zou kunnen toetreden 
zonder aanvaarding van het acquis-communautair 
ten aanzien van hoofdstuk VI van het 
Euratom-verdrag. Spreker is met staatssecretaris 
uiK overeengekomen op blz.10 de woorden "bij 
voorkeur" uit de laatste zin te schrappen. 
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De raad aanvaardt op voorstel van de 
minister-president de conclusies van de 
coördinatiecommissie met de volgende 
aantekeningen: 

1° De laatste twee zinnen op blz.5 (pt.8, 
betrekkingen EG-Japan) worden vervangen door 
de zin: Anderzijds onderstreept de 
coördinatiecommissie het belang van een 
eensgezind optreden van de Gemeenschap in haar 
relatie met Japan. 

2° Met betrekking tot pt.10, blz.8 midden geldt 
dat Nederland er bezwaren tegen heeft dat 
Portugal zou kunnen toetreden zonder 
aanvaarding van het "acquis communautair" ten 
aanzien van hoofdstuk VI van het 
Euratom-verdrag. 

3° Met betrekking tot de voedselhulp aan Polen 
(pt.11, blz.9) zou de wenselijkheid moeten 
worden uitgesproken van vervoer met schepen 
uit EG-landen in plaats van met schepen uit 
Oosteuropese landen. 

4° Op blz.10 vervalt "bij voorkeur" uit de 
laatste zin. 

3 e. Conclusies ministerieel overleg over het 
Suriname-beleid 19 februari 1982 

Minister Van der Stoel deelt mee dat de 
laatste berichten uit Suriname erop wijzen dat er 
na het vertrek van Chin A Sen weliswaar een 
regering uit overwegend burgers is gevormd maar 
dat het de militaire raad is, die het feitelijk 
gezag uitoefent. Het is de vraag hoe Nederland 
moet inspelen op de nieuwe situatie en welke 
invloed kan worden aangewend om de ontwikkelingen 
ten goede te keren. Ten vervolge van de begin 
januari van dit jaar door ambassadeur Hoekman aan 
het Surinaamse bewind overgebrachte Nederlandse 
opvattingen moet thans duidelijk worden 
beklemtoond dat een verder terugdringen van de 
democratie en eventuele ontwikkelingen in 
autoritaire richting van invloed zullen zijn op 
de betrekkingen tussen Suriname en Nederland. In 


