
Zeer Geheim 

Ex. nr. 

MINISTERRAAD 

Nr.10042 

Notulen van de vergadering gehouden op 
ïjdag 23 april 1982 in de Trêveszaal van het 
Kabinet Minister-President, aangevangen 

's morgens om half elf 

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

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van den Broek (pt.3) en Kombrink (pt.4, 9a, 
9b en 10b) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Secretaris (plv.) : jhr.mr.L.J.H.van Spengler 
Adjunct-secretaris: drs.A.J.M.van Poppel 
Voorlichter : H.de Ru 

1• Notulen van de vergadering van 2 april 1982 
(nr.10014 en 10014b) 

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

2. Hamerstukken 

Naturalisatie van Jacob A.Angkotta en 
21 anderen en van Semih Bulut en 27 anderen 
(Brieven van de staatssecretaris van Justitie 
dd. 5 april 1982, resp.nrs.820/024 en 820/143, 
met wetsontwerpen) 

Zonder discussie aanvaard. 
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welke destijds in het kader van de deelneming aan 
de VN-vredesmacht in Libanon zijn gemaakt. Over 
de Nederlandse deelneming aan UNIFIL is op 
verzoek van Financiën een notitie in 
voorbereiding die binnenkort aan de raad zal 
worden voorgelegd. 

Vice-minister-president Den Uyl 
verzoekt de raad het voorstel te aanvaarden. De 
raad stemt hiermee in. 

b. Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 
20 april 1982 (Brief van de staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken dd. 20 april 1982, 
nr.108119/10/82, met bijlage) 

Vice-minister-president Den Uyl merkt 
als minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
met betrekking tot punt 2.5 Indexering op dat een 
positieve opstelling van Nederland in de 
discussies in de raad ten aanzien van de 
voorgestelde principes inzake aanpassing van de 
zg. rigide stelsels van inkomensindexering, 
eventueel zou kunnen betekenen dat in het kader 
van een aanpassing aan incidentele inflatoire 
ontwikkelingen, een of meer indexeringsronden 
worden afgeschaft. Omdat het hier te lande 
gebruikelijk is dat het kabinet met de sociale 
partners overleg pleegt over de indexatie
clausules, is het ongewenst dat dit 
onderhandelingsonderwerp door een der 
communautaire autoriteiten uit handen van de 
nationale regeringen wordt genomen. Spreker wenst 
dat de Ecofinraad zich onthoudt van het doen van 
aanbevelingen op dit terrein en dat Nederland 
zich genuanceerd opstelt ten aanzien van de 
voorgestelde principes. 

Minister Van der Stee is het eens met 
de woorden van vice-minister-president Den Uyl, 
maar wijst erop dat Nederland tijdens de Europese 
Raad in Maastricht het initiatief heeft genomen 
om te komen tot een aanpassing van de zg. rigide 
stelsels van inkomensindexering door aan het 
monetair comité advies te vragen. De besprekingen 
die in de Ecofinraad zullen plaatsvinden, zullen 
m e t leiden tot een afrondende besluitvorming 
over deze aanpassingen. Gelet op de aard van de 
materie is het gewenst dat de ministers van 
sociale zaken, economische zaken en financiën in 
een zg. jumboraad hierover discussiëren en het 
resultaat hiervan voor zullen leggen aan de 
Europese Raad. 
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Staatssecretaris Van den BroeK merkt op 
dat in de aanstaande Ecofinraad slechts een 
verkennende discussie zal plaatsvinden. Indien 
hieruit aanbevelingen zouden voortkomen, hebben 
deze nog geen bindend karakter. Minister 
Van der Stee bevestigt met nadruk dat in de 
aanstaande Ecofinraad slechts een verkennende 
discussie zal plaatsvinden. 

Minister Van Dijk acht het gewenst dat 
met betrekking tot de voorbereiding van de 
standpuntbepaling van de EG in de vergadering van 
het Interim Comité van het IMF (pt.2.4) nog voor 
de komende Ecofinraad nader interdepartementaal 
overleg zal worden gehouden. Minister 
Van der Stee is bereid aan dit verzoek gevolg te 
geven. 

Minister De Koning merkt op dat tijdens 
de vergadering van de Algemene Raad op 
27 april a.s. opnieuw de mandaatskwestie zal 
worden besproken. Het uitblijven van een 
oplossing voor dit vraagstuk blokkeert tot nu toe 
de onderhandelingen over de landbouwprijzen. 
Spreker wil vernemen of er zoveel vooruitgang is 
te verwachten dat deze blokkade zal worden 
opgeheven. Voorts wijst hij erop dat het niet is 
uitgesloten dat van Franse zijde in de Algemene 
Raad zal worden getracht verlangens te realiseren 
die in de Landbouwraad niet haalbaar zijn 
gebleken, met name op het gebied van de wijn
marktordening . 

Staatssecretaris Van den Broek 
antwoordt dat de kans dat op 27 april a.s. een 
doorbraak zal plaatsvinden met betrekking tot de 
mandaatsdiscussie, moeilijk is in te schatten. Op 
26 april a.s. zal in verband met deze kwestie in 
Brussel nog een groep van technische deskundigen 
bijeenkomen. Er is onmiskenbaar een verband 
aanwezig tussen het vraagstuk van de Britse 
bijdrage aan de EG-begroting en de 
onderhandelingen over de landbouwprijzen. Indien 
dinsdag a.s. een beginselovereenstemming zal 
worden bereikt over de Britse bijdrage, is het te 
verwachten dat woensdag 28 april de Landbouwraad 
een akkoord zal kunnen bereiken over de landbouw
prijzen. Tijdens de besprekingen over de 
mandaatskwestie, zal moeten worden aangedrongen 
op Britse inschikkelijkheid vanwege de 
solidariteit die de overige lidstaten met het 



Seer Geheim -5- MR 23 april 1982 
(Pt.3b) 

Verenigd Koninkrijk hebben betoond inzake de 
Argentijnse kwestie. Van de kwestie van de wijn
marktordening is hem niet duidelijk of dit 
vraagstuk een middel vormt om het akkoord over de 
landbouwprijzen tegen te houden zolang de 
mandaatsdiscussie nog niet is afgerond, of dat 
dit inhoudelijk om een zaak gaat die voor de 
Fransen van primair belang is. 

Minister De Koning merkt op dat het 
vraagstuk inzake de wijnmarktordening in relatie 
moet worden gezien met het vraagstuk van de 
Britse bijdrage. Hij acht het zeer gewenst dat, 
indien in de Algemene Raad de problematiek inzake 
de wijnmarktordening ter tafel komt, de besluit
vorming hierover aan de Landbouwraad zal worden 
overgelaten. 

Minister Van Thijn verzoekt de raad om, 
inzake de verkiezingsprocedure voor de leden van 
het Europese Parlement (pt.1.6) waarover de 
resolutie-Se.itlinger is aanvaard, tijdig het 
advies van de kiesraad over een voorstel voor een 
uniforme verkiezingsprocedure in te winnen. 

Staatssecretaris Van den Broek roept in 
herinnering dat het steeds de wens van de 
Nederlandse regering is geweest om tot een eigen 
Europees kiesstelsel te komen. Het Verenigd 
Koninkrijk verzet zich tot nu toe echter tegen 
een kiesstelsel dat is gebaseerd op evenredige 
vertegenwoordiging. Tijdens de bespreking van dit 
onderwerp in de Algemene Raad zal echter slechts 
de vraag aan de orde komen of voor het beginsel 
van een uniforme verkiezingsprocedure een 
consensus is te vinden. Daarbij zal niet worden 
ingegaan op de inhoud van de resolutie. In een 
later stadium zal echter advies bij de kiesraad 
worden ingewonnen over voorstellen ter zake van 
het Europese Parlement. 

De raad aanvaardt op voorstel van 
vice-minister-president Den Uyl de conclusies van 
de coördinatiecommissie met dien verstande dat: 

1° nog voor de Ecofinraad van 26 april a.s. 
interdepartementaal overleg zal plaatsvinden 
over de door het voorzitterschap namens de 
Gemeenschappen uit te spreken interventie 
tijdens de vergadering van het Interim Comité 
IMF op 11-12 mei a.s. te Helsinki; 
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2° indien tijdens de Algemene Raad van 
26-27 april bij de bespreking van de mandaats-
problematiek tevens het vraagstuk inzake de 
wijnmarktordening aan de orde komt, besluit
vorming hierover aan de Landbouwraad zal 
worden overgelaten; 

3° tijdens de bestudering van de mogelijkheden 
van een uniforme verkiezingsprocedure voor de 
leden van het Europese Parlement, tijdig 
advies zal worden ingewonnen bij de Kiesraad. 

3 c. Het conflict tussen Groot-Brittannië en 
Argentinië over de Falkland-eilanden {Zie 
notulen m.r. 16 april 1982, punt 3b) 

Staatssecretaris Van den Broek zet 
uiteen dat dinsdag jl. in Brussel overleg heeft 
plaatsgevonden in het kader van de Europese 
politieke samenwerking (EPS) over het conflict 
tussen het Verenigd Koninkrijk en Argentinië over 
de Falkland-eilanden. De Britse minister van 
buitenlandse zaken verzet zich tegen de 
voorstellen van de Amerikaanse minister van 
buitenlandse zaken die als bemiddelaar optreedt, 
omdat zij niet voorzien in een onmiddellijke 
terugtrekking van de Argentijnse troepen van de 
bezette eilanden, een onjuiste verdeling van de 
bestuursverantwoordelijkheid inhouden en het 
zelfbeschikkingsrecht van de eilandbewoners over 
de toekomstige status van de eilanden onvoldoende 
garanderen. De Britse minister van buitenlandse 
zaken handhaaft zijn verzoek tot herstel van de 
status quo en is niet bereid op het punt van het 
zelfbeschikkingsrecht van de eilandbewoners enige 
concessie te doen. De overige lidstaten hebben 
nog eens tot uitdrukking gebracht dat zij 
vasthouden aan de uitvoering van resolutie 502 
van de VN-Veiligheidsraad. Tevens hebben zij hun 
solidariteit met het Verenigd Koninkrijk 
herbevestigd en steun toegezegd aan de poging van 
de Verenigde Staten om de kloof tussen Argentinië 
en het Verenigd Koninkrijk te overbruggen. Ook 
achten zij het van groot belang dat de poging om 
langs diplomatieke weg een oplossing te vinden 
wordt voortgezet, maar de hiertoe beschikbare 
-ijd is beperkt, omdat de Britse vloot de 


