
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD E x - n t -

v» 10079 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 4 juni 1982 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
's morgens om 11 uur en 's middags 

voortgeze t 

Aanwezig: minister-president Van Agt (pt.3c, 3h, 
5, 13, 14c, 14d ged., 14e, 14f en 14g) 
en de ministers De Boer, Deetman, 
Van Dijk, Gardeniers, De Graaf, 
De Koning, Nypels, Rood, De Ruiter, 
Van der Stee, Terlouw (voorzitter bij 
pt.1 t/m 3b, 3d t/m 3g, 3i, 3j, 4, 6 
t/m 12, 14a, 14b, 14d ged., 14h en 14i; 
niet aanwezig bij pt.3c en 14f) en 
Zeevalking (Afwezig is minister 
Van Mierlo) 

Voorts zijn aanwezig de staats
secretarissen Van den Broek, 
Van Houwelingen en Dik (pt.l4f en 14g) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Secretaris (plv.) : jhr.mr.L.J.H.van Spengle 
Adjunct-secretarissen: drs.C.J.W.Wilmer 

(pt.1 t/m 3b, 3d t/m 3g, 
3i, 3j, 4, 6 t/m 12, 
14a, 14b, 14c ged., 
14d, 14e, 14h en 14i 
drs.A.J.M.van Poppel 
(pt.3c, 3h, 5, 13, 
14c ged. , 14f en 14g 

Voorlichter : G.van der Wiel 

De vice-minister-president deelt mee 
dat de minister-president president Mugabe van 
Zimbabwe uitgeleide doet en wat later zal komen. 
Hij verwelkomt de nieuwe ministers. 

Staatssecretaris Van Houwelingen deelt 
mee dat minister Van Mierlo nog enige weken in 
het ziekenhuis zal moeten verblijven. 
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g. Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van 
de overeenkomsten met België en Luxemburg 
inzake het wederzijds meerekenen van aardolie» 
voor L"aden (Brief van de minister van 
Economische Zaken dd• 18 mei 1982, 
nr.382/IV/244, met bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 

h. Conclusies van de coördinatiecommissie 
oo. 1 juni 1982 (Brief van de staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken dd. 1 juni 1982, 
nr.149535/15/82, met bijlagen) 

Minister Van der Stee acht het 
ongewenst dat minister Terlouw tijdens de 
behandeling van de verlenging van de quota
regeling voor staal, zich zal beroepen op 
nationaal vitaal belang, aangezien dit tot grote 
problemen aanleiding zou geven. 

Minister Ter louw wenst in generlei 
opzicht te betwijfelen dat het tot de 
bevoegdheden van de Europese Commissie behoort de 
quota te verdelen, als de EG-industrieraad 
besluit tot verlenging van de quotaregeling. Kern 
van het probleem is dat nu de samenwerking tussen 
Hoogovens en Hoesch is beëindigd, het staal-
quotum dat commissaris Davignon aan Hoogovens 
dreigt toe te kennen, veel te gering van omvang 
is. Om te voorkomen dat Nederland ten gevolge van 
het ontbreken van garanties inzake de quotum-
-Dewijzing in een dwangpositie wordt gebracht, is 
het gewenst een uiterste inspanning te verrichten 
om in bilateraal overleg met commissaris Davignon 
en marge van de Industrieraad alsnog dergelijke 
garanties te verkrijgen. Dit eist echter sprekers 
aanwezigheid dinsdag a.s. in Luxemburg. Spreker 
stelt voor de conclusies 1 en 2 inzake de 
verlenging van de quotaregeling (pt.1.1) te 
aanvaarden, maar hetgeen de coördinatiecommissie 
daaropvolgend heeft geconcludeerd inzake dit 
agendapunt niet over te nemen. 

Staatssecretaris Van den Broek is het 
eens met de opmerking van minister Van der Stee 
dat het inroepen van het nationaal vitaal belang 
Nederland in grote problemen zal brengen. 
Anderzijds is het vooruitzicht dat Nederland in 
de EG-raad zal worden overstemd, indien de 
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besprekingen met commissaris Davignon niet tot 
positieve resultaten zullen leiden, ook 
onbevredigend. Spreker meent evenwel dat het te 
ver zou voeren als de raad zou uitspreken dat 
slechts met een verlenging van de quotaregeling 
kan worden ingestemd, indien Nederland vooraf 
bepaalde garanties heeft gekregen. 

De minister-president constateert dat 
geen middelen beschikbaar zijn om een positief 
resultaat af te dwingen. Wel acht hij het van 
groot belang dat minister Terlouw zelf dinsdag
morgen a.s. besprekingen zal voeren met 
commissaris Davignon. Dit maakt het noodzakelijk 
dat met de voorzitter van de Tweede Kamer contact 
wordt opgenomen om de redenen van de afwezigheid 
van de vice-minister-president bij het uitspreken 
van de regeringsverklaring uiteen te zetten. 

Minister Van der Stee verzoekt de 
voorgestelde conclusie van het sociaal volet 
staal (pt. 1.2) zodanig te wijzigen dat daaruit 
blijkt dat de Nederlandse delegatie de Europese 
Commissie zal vragen om een overzicht in plaats 
van een evaluatie van de tot dusverre genomen 
maatregelen te verstrekken. Staatssecretaris Van 
den Broek is bereid aan dit verzoek gevolg te 
geven. 

Minister Van der Stee merkt voorts op 
ten aanzien van de conclusie inzake de steun voor 
projecten op het gebied van de vervoers
infrastructuur, ervoor bevreesd te zijn dat 
hiervoor nieuwe financieringsinstrumenten in het 
leven zullen worden geroepen. Staatssecretaris 
Van den Broek wijst er echter met stelligheid op 
dat indien tot de onderhavige steunverlening zal 
worden besloten, geen nieuw financieel instrument 
zal worden geschapen, terwijl evenmin hiertoe het 
bestaande EG-begrotingsplafond zal worden 
overschreden. 

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

a. ten aanzien van de verlenging van de quota
regeling voor staal (punt 1.1) uitsluitend 
wordt ingestemd met de onder 1 en 2 vermelde 
conclusies. De raad acht de aanwezigheid van 
minister Terlouw bij de besprekingen over de 
quotaverdeling dringend gewenst; 



b. ten aanzien van het sociaal volet staal 
(punt 1.2) de Europese Commissie zal worden 
gevraagd om een overzicht van de tot dusverre 
genomen maatregelen in plaats van om een 
evaluatie; 

c. de steunverlening voor infrastructuurprojecten 
van Gemeenschapsbelang (punt 2.3) plaatsvindt 
met de bestaande financieringsinstrumenten van 
de Gemeenschap zonder dat het EG-budgetplafond 
wordt overschreden. 

ï. Verlenging mandaat van het Nederlandse lid van 
het Hof van Justitie 

De raad stemt in met de herbenoeming 
van mr.T.Koopmans tot lid van het Hof van 
Justitie. 

j. Oprichting Europese Stichting 

Staatssecretaris Van den Broek deelt 
mee dat mr.Th.W.Vogelaar tot lid van het 
voorbereidend comité zal worden benoemd. De raad 
neemt hiervan kennis. 

Conclusies van de constituerende vergadering 
dd. 29 mei 1982 (Stuk nr.10066) 

Zonder discussie aanvaard. 

Concept-reger ingsverklar ing 

De minister-president vraagt de leden 
van de raad eerst hun mening te geven over de 
datum van de te houden vervroegde verkiezingen. 

Minister Terlouw geeft er de voorkeur 
aan dat de Tweede Kamer zich eerst uitspreekt 
over de kwestie van de verkiezingsdatum. De 
fracties hebben aldus de gelegenheid hun 
opvattingen kenbaar te maken en eventueel een 
uitspraak van de Tweede Kamer te vragen, aan de 


