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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
secretarissen Van den Broekten Dik 
(pt.3b en 3c) 

Secretaris : 
Adjunct-secretarissen: 

mr.J.H.Kist 
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) 

— Notulen van de vergadering van 5 februari 1982 
(nr.9y4b en 9946b) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wi}zigingen opgenomen in bijlage I. 
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laten schorsen om deze kwestie nader te bezien. 
Het zou een vreemde zaak zijn dat Nederland 
ervoor zou zorgen dat militairen die geweigerd 
hebben medewerking te verlenen aan de coup, als 
gevolg daarvan hun recht op een uitkering zouden 
verliezen. Als het verstandig beleid wordt 
geacht, zal eerst moeten worden nagegaan of het 
ook juridisch mogelijk is de uitkering aan de 
huidige Surinaamse militaire leiders te stoppen. 
Op korte termijn zal een en ander worden 
onderzocht in overleg tussen Defensie, 
Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en 
Justitie. 

De minister-president stelt voor de 
conlusies van het ministerieel overleg te 
aanvaarden met dien verstande dat 
1° onder 3° Ontwikkelingssamenwerking, sub c 

"meer stringente" wordt vervangen door: gewone; 

2° met betrekking tot Culturele samenwerking 
nader wordt afgesproken dat ministers die 
berichten via Radio Nederland Wereldomroep 
willen doen uitzenden, dit rechtstreeks melden 
bij deze omroeporganisatie; 

3° minister De Koning het ministerieel overleg 
ook heeft bijgewoond. 

3 f. Informatie aan de Tweede Kamer over 
EG-ministersvergader inqen 

Minister De Koning deelt mee te zijn 
benaderd door de fractie van de Partij van de 
Arbeid in de Tweede Kamer met het verzoek om 
voorafgaande aan belangrijke ministers
vergaderingen in Brussel overleg te voeren. 
Spreker heeft begrip voor dit verzoek. Hij zou 
echter, gelet op de daaraan verbonden problemen, 
deze kwestie eerst in overleg met minister 
Van der Stoel nader willen bezien. 

Minister Van der Stoel wijst erop dat 
Buitenlandse Zaken steeds de geannoteerde agenda 
van de Algemene Raad toezendt aan de vaste 
Tweede-Kamercommissie voor buitenlandse zaken. 
Thans is overeengekomen voorafgaand aan een 
dergelijke vergadering bijeen te komen. Spreker 
neert in dit kader aan de voorzitter van bedoelde 
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commissie toegezegd informatie te zullen 
verstrekken, maar onder geen enkele voorwaarde 
een mandaat voor de onderhandelingen in Brussel 
te zullen aanvaarden. Het lijkt spreker 
verstandig dat andere ministers dezelfde gedrags
lijn volgen. 

Minister Van der Stee wijst erop dat 
vanuit de Tweede Kamer eerder is aangedrongen op 
een dergelijk overleg. Zijns inziens zou daaraan 
niet teveel moeten worden toegegeven. 

Minister Van der Stoel meent dat het 
niet mogelijk is dit soort informatie te weigeren 
als daarom vanuit de Tweede Kamer wordt gevraagd. 

Minister Van der Stee wijst erop dat 
tijdens de onderhandelingen in Brussel een andere 
situatie kan ontstaan dan waarvan ten tijde van 
het overleg met de Tweede Kamer werd uitgegaan. 
Dit betekent dat een minister door de Kamer ter 
verantwoording kan worden geroepen voor zijn 
opstelling in de Europese onderhandelingen. 

Minister De Ruiter zet uiteen dat 
hetzelfde probleem zich voordoet bij het overleg 
op juridisch gebied over de Europese richtlijnen. 
De behoefte aan informatie van de Kamer is 
begrijpelijk, maar onderhandelingen zijn niet 
mogelijk als van te voren de marges teveel worden 
ingeperkt. Het is goed zoveel mogelijk informatie 
te verstrekken, maar het geven van richtlijnen 
door de Kamer moet worden vermeden. 

De raad stemt in met de door de 
minister-president geformuleerde conclusie dat 
voorafgaand aan EG-ministersvergaderingen, 
desgewenst de desbetreffende Tweede-Kamer
commissie zo goed mogelijk zal kunnen worden 
geïnformeerd over de te voeren besprekingen. De 
bereidheid tot het verschaffen van deze 
informatie zal echter in geen enkel opzicht mogen 
leiden tot het geven van richtlijnen door de 
Kamer voor de te voeren onderhandelingen. 


