
Zeer Geheim 

Ex. nr 

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

Nr.9993 

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

Kabinet Minister-President, aangevangen 
1s morgens om 10 uur 

Aanwezig: vice-minister-president Den Uyl en de 
ministers Van Dam, Van Dijk, Gardeniers, 
Van Kemenade, De Koning, Van der Louw, 
Van Mierlo (pt. 3b t/m 19), De Ruiter, 
Van der Stee, Van der Stoel, Terlouw (pt.1 
t/m 4 ) , Van Thijn en Zeevalking (Afwezig is 
minister-president Van Agt) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
De Boer (pt.1 t/m 4 ) , Dales (pt.4 ged. en 5 ) , 
Van der Doef (pt.1 t/m 4 ) , Kombrink (pt.8), 
Lambers (pt.1 t/m 4 ) , Langedijk (pt.1 t/m 4) 
en Van Leijenhorst (pt.1 t/m 4) 

Secretaris : drs.J.W.J.Marges (plv.) 
Adjunct-secretaris: drs.G.H.H.Maas 

LL Notulen van de vergadering van 5 maart 1982 
(nr.9980) 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld 
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Zeer Geheim -10- MR 19 maart 1982 
(Pt.3f) 

Minister Van Thijn wijst erop dat 
14 dagen geleden de ministeriële commissie voor 
Suriname mogelijke sanctiemaatregeien heeft 
besproken. Afgesproken is toen onder meer dat 
alvorens tot verdere stappen over te gaan, eerst 
de nadere informatie van ambassadeur Hoekman zou 
worden afgewacht. Spreker stelt voor dat de 
ministeriële commissie nadat overleg met de 
ambassadeur heeft plaatsgevonden, bijeenkomt om 
mogelijke sancties te bespreken. Minister 
Van der Stoel is het eens met dit voorstel. Hij 
merkt tevens op er vanuit een oogpunt van 
informatievoorziening geen voorstander van te 
zijn de militaire attaché uit Suriname terug te 
roepen. Wel kan men zich afvragen of van 
Nederlandse zijde moet worden doorgegaan met het 
opleiden van Surinaamse militairen. 

Vice-minister-president Den Uyl stelt 
voer dat de ministeriële commissie voor Suriname, 
nadat overleg met de ambassadeur in Paramaribo 
heeft plaatsgevonden, nadere besluitvorming van 
het kabinet zal voorbereiden. De raad stemt 
hiermee in. 

3 g. Ontwikkelingen in de Europese Gemeenschap 

Minister Van der Stoel wijst erop dat 
in de vergadering van de Algemene Raad op dinsdag 
23 maart a.s. de zg. mandaatskwestie wederom aan 
de orde zal worden gesteld. Er zijn geen tekenen 
die wijzen op een doorbraak op dit moment. De 
rondreis van de beide voorzitters Tindemans en 
Thorn heeft slechts als resultaat een bevestiging 
van de reeds bekende standpunten opgeleverd. Op 
29 en 30 maart zal een vergadering van de 
Europese Raad worden gehouden. Van Britse zijde 
wordt erop aangedrongen dan'ook de mandaats
kwestie aan de orde te stellen. Op dit moment 
wordt van Britse zijde met name gepoogd om druk 
uit te oefenen op Frankrijk door te weigeren mee 
te werken aan het vaststellen van de landbouw
prijzen. Het risico van een volstrekte verlamming 
van de Europese besluitvorming is op dit moment 
groot. 


