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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 2 april 1982 in de Trëveszaal van het Kabinet 

Minister-President, aangevangen om 14.15 uur 
in aansluiting aan de ministerraad 

van het Koninkrijk 

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

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
d'Ancona (pt.6) en Van Leijenhorst (pt.6) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: drs.A.J.M.van Poppel 

1« Notulen van de vergadering van 12 maart 1982 
(nr.9984 en 9984b) 

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

2. Hamerstukken 

Naturalisatie van Sjaamkoemar Angnoe en 
22 anderen (Brief van de staatssecretaris van 
Justitie dd. 18 maart 1982, nr.820/022, met 
wetsontwerp) 

Zonder discussie aanvaard. 
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3 a. verslag van de Europese Raad van 29 eh 
30 maart 1932 

De minister-president deelt mee dat het 
Europese topoverleg slechts weinig resultaat 
heeft opgeleverd. De discussies over de sociaal-
economische problematiek konden helaas niet 
uitmonden in belangrijke conclusies. Met 
betrekking tot de jeugdwerkloosheid zijn de 
lidstaten overeengekomen dat zij het redelijker
wijs mogelijke zullen doen om al degenen die zich 
voor het eerst op de arbeidsmarkt aandienen in de 
gelegenheid te stellen binnen 5 jaar een beroeps
opleiding te volgen, danwel werkervaring op te 
doen. Aanvankelijk drong de Duitse bondskanselier 
erop aan dat de lidstaten zich hiertoe zouden 
verbinden, maar in een later stadium van de 
discussie is dit door bovenstaande afgezwakte 
formulering vervangen. Voorts merkt spreker op 
dat president Mitterand die de naam heeft 
voorstander te zijn van een vraag stimulerend 
overheidsbeleid, tijdens de Europese Raad heeft 
meegedeeld dat hij instructies heeft doen uitgaan 
om het financieringstekort in 1983 niet te doen 
uitstijgen boven de 3% van het bruto nationaal 
produkt, hetgeen omgerekend naar de Nederlandse 
definitie een financieringstekort van +3,5% van 
het nationaal inkomen betekent. 

Minister Van der Stoel meent dat de 
vooruitzichten op een oplossing van het probleem 
van de Britse bijdrage aan de EG-begroting niet 
zijn verbeterd. De impasse hierover zal 
waarschijnlijk voortduren, aangezien tijdens de 
Europese Raad de gezichtspunten van de regerings
leiders van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 
verder uit elkaar zijn komen liggenl 

Minister Den Uyl wil vernemen of de 
Europese Raad enigerlei overeenstemming heeft 
bereikt inzake een hulpaanbod aan landen in het 
Caraïbisch gebied. Na de verkiezingen in 
El Salvador die een nederlaag betekenen voor 
president Duarte, is een toespitsing van de 
verhoudingen mogelijk. Er is daarom veel aan 
gelegen zo snel mogelijk een uitweg te vinden. 
Naar de stem van Nederland wordt thans in de 
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Verenigde Staten meer dan voorheen geluisterd, 
zodat er mogelijk meer ruimte is om druk op de 
Amerikaanse regering uit te oefenen. Daarnaast is 
er het initiatief van de Mexicaanse president om 
in El Salvador te bemiddelen. Spreker vraagt zich 
af of deze ontwikkelingen Nederland niet in de 
gelegenheid stellen tot een eigen initiatief. 

Minister Van der Stoel antwoordt dat de 
communautaire financiële middelen die beschikbaar 
zijn voor de niet-geassocieerde landen, zeer 
beperkt zijn. De Europese Raad heeft weliswaar 
een principebesluit genomen om te komen tot een 
extra inspanning voor het Caraïbisch gebied, maar 
de Europese Commissie bezint zich op voorstellen 
over de modaliteiten hiertoe. Ten aanzien van de 
recente ontwikkelingen in El Salvador is niet te 
ontkennen dat uiterst rechtse groeperingen steeds 
meer het heft in handen krijgen. Het bevorderen 
van een politieke oplossing is gewenst. Omdat met 
name het Verenigd Koninkrijk zich zeer 
terughoudend opstelde, is een uitspraak van de 
Europese Raad waarin zij zich opstelt achter het 
Mexicaanse initiatief tot bemiddeling, niet 
mogelijk gebleken. 

e. Het onderzoek naar de dood van de vier 
Nederlandse journalisten in El Salvador 
(Zie notulen m.r. 26 maart 1982, punt 3c) 

Minister Van der Stoel deelt mee dat 
hij inmiddels het rapport van de Nederlandse 
ambassaseur in Mexico heeft ontvangen. Daarnaast 
is het rapport van een voorlichter van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken die speciaal is 
belast met een diepgaand onderzoek van de 
affaire, nog niet afgerond. Het inmiddels 
opgestelde sectierapport wijst uit dat er geen 
sprake is geweest van het doden op korte afstand. 
Getracht wordt contact te krijgen met een oog
getuige. Zolang dat niet is gelukt, is het 
ongewenst mededelingen en conclusies naar buiten 
te brengen. De bekendmaking van de rapportage zal 
weer veel aandacht vestigen op de problematiek 
rond El Salvador. Spreker zal tijdens zijn 
aanstaande bezoek aan de Verenigde Staten 
tegenover zijn ambtgenoot Haig de Nederlandse 
bezorgdheid kenbaar maken en met nadruk aandacht 
vragen voor het Mexicaanse initiatief. Er wordt 
naar gestreefd het rapport voor medio april te 
publiceren. 


