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Zeer Geheim 

MINISTERRAAD Ex.nr. 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 18 juni 1982 in de Trêveszaal van het 

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

Aanwezig: minister-president Van Agt en de 
ministers De Boer, Van Dijk, 
Gardeniers, De Graaf, De Koning, 
Nypels, Rood, De Ruiter, Van der Stee 
en Zeevalking (Afwezig zijn de 
ministers Deetman, Van Mierlo en 
Terlouw) 

Voorts zijn aanwezig de staats
secretarissen Dik (pt.1 t/m 3),?Lambers 

r U i r ^ ^ y ^ (pt.2e t/m 2g en 3b) en Van Zeil 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: mevr.mr.E.Stolk 
Hoofddirecteur RVD: G.van der Wiel 

1 a. Notulen van de constituerende vergadering van 
29 mei 1932 (nr.10076) 

De notulen worden ongewijzigd 
vastgesteld. 

1 ^. Notulen van de vergadering van 4 juni 1982 
(nr.10079 en 10079b) 

Aangehouden tot de volgende vergadering 
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Buitenlands beleid 

a n n r i p r t e k e n i n g en stilzwijgende goedkeuring van 
— de overeenkomst met Noorwegen inzake 

Wederzijdse administratieve bijstand in 
doïïanezaken (Brief van de minister van 
Financien ad. 2 juni 1982, nr.082-1224, met 
bijlagen) 

Zonder discussie aanvaard. 

b. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 14 en 15 juni 1982 (Brief van de minister 
van Buitenlandse Zaken dd. 15 juni 1982, 
nr.165161/17/82, met bijlagen) 

Minister Van Dijk betuigt naar 
aanleiding van punt 3 (speciale actie ten behoeve 
van sociaal-economische ontwikkeling in 
midden-Amerika) zijn instemming met de nieuwe 
activiteiten die de EG in deze regio ontwikkelt. 
De verbreding van het ontwikkelingsbeleid van de 
EG is in overeenstemming met de Nederlandse 
aanbevelingen tot mondialisering van de 
ontwikkelingshulp. Ten aanzien van de voorstellen 
tot uitwerking lijkt een kritische benadering op 
zijn plaats. Nederland staat een meer structurele 
aanpak voor ogen. Naar aanleiding van punt 6 
(follow-up Versailles) dient te worden benadrukt 
dat de EG een maximale inspanning zal moeten 
leveren voor het op gang brengen van de 
noord/zuid-dialoog. 

Minister De Koning maakt naar 
aanleiding van het onder punt 15 genoemde 
zg. Genscher/Colombo-initiatief een opmerking 
over de mogelijke consequenties voor de 
besluitvormingsprocedure in de EG. Het zou goed 
zijn de tekst van het EG-verdrag krachtig te 
verdedigen en niet in te .gaan op initiatieven die 
tot een andere uitleg kunnen leiden. Hoewel de 
voorkeur uitgaat naar unanimiteit, acht Nederland 
het van groot belang dat besluiten ook bij 
meerderheid kunnen worden genomen. Die 

moet niet worden beperkt of 
uitgesloten. Minister Van der Stee is het daarmee 
eens. Ook al omdat steeds meer nieuwe leden tot 

toetreden, is het belangrijk bij 
gekwalificeerde meerderheid te kunnen beslissen. 
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Staatssecretaris Dik meent dat de 
conclusie over het staalconfliet tussen de EG en 
de Verenigde Staten, vermeld onder punt 15, erg 
algemeen is geformuleerd en pleit ervoor deze te 
nuanceren. De Nederlandse delegatie zal 
behoedzaam moeten optreden en wel kunnen 
aansluiten bij communautaire acties, hoewel de 
belangen van de Nederlandse staalindustrie niet 
geheel parallel daarmee lopen. In de Verenigde 
Staten heeft minister Terlouw dinsdag 15 juni jl. 
gesprekken gevoerd, waarin onder meer de 
contacten tussen de Verenigde Staten en de 
EG-commissarissen Davignon en Thorn aan de orde 
kwamen. Van Amerikaanse zijde is verklaard dat de 
autolimitatie het logisch gevolg is van 
procedures die op de normale wijze worden 
gevolgd. Van Nederlandse zijde bestaan geen 
bezwaren tegen het overleg van commissaris 
Davignon over de autolimitatie, mits het markt
aandeel in de VS niet onder de 6,5% daalt. 

De minister-president is het eens met 
de ministers De Koning en Van der Stee dat in het 
kader van het Genscher/Colombo-initiatief aan de 
tekst van het EG-verdrag moet worden vast
gehouden. Ter zake van het staalconfliet tussen 
de EG en de Verenigde Staten merkt hij op dat het 
aansluiten bij acties van de EG niet al te zeer 
ten koste zal mogen gaan van de Nederlandse 
belangen. Met de opmerking van minister Van Dijk 
dat de acties ten behoeve van midden-Amerika 
ondersteuning verdienen, is spreker het eens. In 
de Tweede Kamer heeft hij op 17 juni jl. 
toegezegd dat de ontwikkelingshulp aan 
El Salvador en Guatemala zoveel mogelijk buiten 
de heersende regimes om zal worden verleend. 
Tijdens de topconferentie van Versailles lijkt 
een doorbraak te zijn bereikt. De voorzitter van 
de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties 
vond ook dat de Verenigde Staten tijdens de top
conferentie in Versailles een belangrijke stap in 
de goede richting hadden gezet. De EG moet nu 
bevorderen dat de noord/zuid-dialoog ook door
gaat. Spreker stelt voor de conclusies van de 
coördinatiecommissie te aanvaarden met de 
volgende aantekeningen: 

a. Punt 3: van Nederlandse zijde wordt de 
speciale actie ten behoeve van de sociaal-
economische ontwikkeling in midden-Amerika 
zeer positief beoordeeld, slechts ten aanzien 
van de voorgestelde uitwerking lijkt een 
Kritische benadering op zijn plaats. 
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b Punt 6: benadrukt dient te worden dat vanuit 
de EG al het mogelijke zal moeten worden 
gedaan voor het op gang brengen van de 
noord/zuid-dialoog. 

c. Punt 15: ten aanzien van het Genscher/Colombo-
initiatief inzake meerderheidsstemming in de 
raad zal krachtig moeten worden vastgehouden 
aan de tekst van het EG-verdrag, teneinde te 
voorkomen dat de mogelijkheden om bij 
meerderheid te beslissen worden beperkt. 

d. Punt 15: de conclusie ten aanzien van het 
staalconfliet tussen de EG en de VS wordt in 
die zin genuanceerd dat Nederland zich 
weliswaar kan aansluiten bij communautaire 
acties, maar dat dit niet al te zeer ten koste 
zal mogen gaan van de belangen van de 
Nederlandse staalindustrie. 

De raad stemt hiermee in. 

3 c. De situatie in Libanon en besluitvorming over 
de verlenging van het UNIFIL-mandaat 

De minister-president deelt mee dat 
staatssecretaris Van Houwelingen en hij donderdag 
17 juni jl. met de Tweede-Kamercommissies voor 
Defensie en Buitenlandse Zaken hebben gesproken. 
Staatssecretaris Van Houwelingen heeft een 
beschrijving gegeven van de situatie van het 
Nederlandse UNIFIL-detachement en de problemen 
als gevolg van de huidige ontwikkelingen ter 
plaatse. Spreker heeft verslag gedaan van de 
besprekingen die hij in New York heeft gevoerd 
met de secretaris-generaal van de Verenigde 
Naties en met vertegenwoordigers van de troepen 
leverende landen, onder andere over de vraag wat 
er moet gebeuren na 19 juni 1982, de datum waarop 
het huidige mandaat van UNIFIL afloopt. Daarbij 
kwam ook de vraag aan de orde wat er na een 
eventuele interimperiode zou moeten gebeuren. De 
secretaris-generaal van de Verenigde Naties gaf 
te kennen dat hij hoopt dat alle betrokken landen 
hun troepen ter beschikking zullen blijven 
stellen. Geen van deze landen kon zich definitief 
daarop vastleggen, maar het werd duidelijk dat 
213 wel beschikbaar zijn voor een interimperiode 
aie evenwel van korte duur zou moeten zijn. 


