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Notulen van de vergadering gehouden op 
:ijdag 17 september 1982 in de Trêveszaal van 
het Kabinet Minister-President, aangevangen 

's morgens om 10 uur 

Aanwezig: minister-president Van Agt (pt.3b, 3c 
en 7 t/m 13) 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 3a en 4 t/m 6) 
en Zeevalking (Afwezig is minister 
Van Mierlo) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Houwelingen, Van den Broek (pt.3) en 
Hermes (pt.4 en 5) 

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

Notulen van de vergadering van 31 augustus 1982 
(nr.10162) 

De notulen worden ongewijzigd 
vastgesteld. 
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2 e ^ ^ n r ^ l e m e n t zeevisvaart (Brief van de 
- Minister van verkeer en waterstaat 
dd. 3 september 1982, nr.25680, met 
ontwerp-besluit) 

2 f # wijziging metingsbesluit binnenvaartuigen 1978 
1 inzake het vervallen van meetbrieven (Brief 
van de minister van Verkeer en Waterstaat 
dd. 30 augustus 1982, nr.25596, met 
ontwerp-besluit) 

De punten 2e en 2f worden zonder 
discussie aanvaard. 

3. Buitenlands beleid 

a. Benoeming in de buitenlandse dienst (Brief van 
de minister van Buitenlandse Zaken 
dd. 31 augustus 1982, nr.DC221822, met bijlage) 

De raad stemt in met de voordracht ter 
benoeming van jhr.mr.J.A.Beelaerts van Blokland 
tot ambassadeur te Vaticaanstad. 

3 b. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 13 september 1982 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 14 september 1982, nr.247949, met bijlage) 

Minister Terlouw merkt met betrekking 
tot de voorgestelde conclusie inzake de boycot 
van de Yamal-gaspijplijn op dat het voornemen van 
Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië en de 
Bondsrepubliek om in aanwezigheid van het Deense 
EG-voorzitterschap en de Europese Commissie 
besprekingen met de Amerikaanse regering te 
voeren, doet denken aan de structuur die de 
Gemeenschap bezigt bij de deelneming aan het 
wereldtopoverleg. De ervaring wijst uit dat de 
inbreng van de Europese Commissie in deze 
structuur uiterst gering is, terwijl alle 
EG-lidstaten gebonden zijn aan de aldaar gemaakte 
afspraken. Spreker twijfelt eraan of Nederland in 
ae besluiten die eventueel tijdens de 



Seer Geheim -5- MR 17 september 1982 
* " (pt.3b) 

besprekingen tussen deze vier lidstaten en de 
Verenigde Staten zullen worden genomen, achteraf 
wijziging kan aanbrengen. Hij geeft er de 
voorkeur aan dat de genoemde vier EG-lidstaten 
het overleg met de Verenigde Staten zullen 
voeren, zonder dat de Europese Commissie daarbij 
is betrokken, zodat de resultaten van de 
besprekingen op geen enkele wijze voor Nederland 
bindend zullen zijn. 

Minister De Koning is het met de 
woorden van minister Terlouw verdragsmatig eens. 
De vier genoemde grote EG-lidstaten zijn echter 
al bezig met de besprekingen met de Verenigde 
Staten. Het is gewenst dat de Europese Commissie 
daarover zo goed mogelijk is geïnformeerd. 
Spreker onderschrijft dat het desondanks gewenst 
blijft ernaar te streven het overleg zo spoedig 
mogelijk op gemeenschapsniveau te doen plaats
vinden. 

Minister Van der Stee meent dat de 
betrokken voorgestelde conclusie kan worden 
aanvaard en de leider van de Nederlandse 
delegatie tijdens de EG-raad naar bevind van 
zaken dient te handelen met betrekking tot de 
vraag op welke wijze de Nederlandse betrokkenheid 
zo goed mogelijk tot uiting kan komen. 

Staatssecretaris Van den Broek zet 
uiteen dat Nederland zoveel belang hecht aan een 
benadering van de onderhavige problematiek op 
gemeenschapsniveau, omdat de Europese Commissie 
reeds bij de regering van de Verenigde Staten 
formeel protest heeft aangetekend tegen de 
boycotmaatregel. Nu de vier genoemde grote 
EG-lidstaten afzonderlijk besprekingen met de 
Verenigde Staten voeren, is Nederland er 
waarschijnlijk niet bij gebaat zich niet gebonden 
te achten aan de daaruit voortkomende besluiten. 
Deze besprekingen bevinden zich overigens nog 
slechts in een exploratieve fase. De indruk 
bestaat dat de regering van de Verenigde Staten 
in het overleg niet alleen wil spreken over de 
boycotmaatregel, maar tot een pakket afspraken 
wil komen onder meer betreffende het krediet-
beleid van de Westeuropese landen ten opzichte 
van Oost-Europa. Spreker meent dat de 
voorgestelde conclusie niet uitsluit dat 
gestreefd moet blijven worden naar een benadering 
op gemeenschapsniveau. 
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Minister Terlouw herhaalt dat de 
voorgestelde structuur van de besprekingen het 
qevaar inhoudt dat de belangen van de kleine 
ÊG-lidstaten buiten beschouwing worden gelaten. 
Ook al verkeren de besprekingen thans nog in de 
exploratieve fase, de kans is groot dat deze uit 
zullen lopen op onderhandelingen. Het gevaar 
bestaat dat vanwege de aanwezigheid van het 
voorzitterschap en de Europese Commissie bij de 
besprekingen, de kleine landen zullen zijn 
gebonden aan de conclusies van de 
onderhandelingen, waarmee hun invloed wederom 
verder is teruggedrongen. 

Minister Van der Stee wijst erop dat 
als alle vier genoemde grote lidstaten in de 
EG-raad in de onderhavige kwestie hetzelfde 
standpunt zouden innemen, de kleine landen 
daaraan ook zouden zijn gebonden, omdat een 
EG-raadsbesluit dienaangaande ook met 
gekwalificeerde meerderheid zou worden genomen. 

Staatssecretaris Van den Broek stelt 
voor in de EG-raad te bepleiten dat de 
besprekingen die de vier grote EG-lidstaten en de 
VS-administratie, waarschijnlijk tijdens de 
algemene vergadering van de Verenigde Naties 
(AWN) zullen voeren, niet alleen door het 
EG-voorzitterschap en de Europese Commissie, maar 
vanwege de materiële betrokkenheid ook door 
Nederland zullen worden bijgewoond en slechts een 
exploratief karakter mogen hebben. 

Minister Terlouw meent dat in de 
EG-raad moet worden benadrukt dat Nederland op 
het gebied van de export niet kan worden gerekend 
tot de kleine landen. De totale Nederlandse 
uitvoer bedraagt meer dan 50% van die van Japan 
en ongeveer 30% van die van de Verenigde Staten. 
Voorts is Nederland zelf een grote gasexporteur, 
hetgeen in de onderhavige kwestie niet zonder 
betekenis is. Hij dringt er met klem op aan al 
het mogelijke te doen om ook Nederland aan de te 
houden besprekingen te laten deelnemen. 

Minister Van der Stee merkt naar 
aanleiding van de voorgestelde conclusie inzake 
de speciale actie voor Midden-Amerika op dat de 
hiertoe benodigde financiële middelen nog niet 
budgettair zijn verwerkt. Deze kwestie zal in de 
EG-begrotingsbesprekingen nader aan de orde 
moeten komen. De laatste zin van genoemde 
conclusie dient dan ook te vervallen. 
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Staatssecretaris Van den Broek merkt op 
dat van de zijde van het Verenigd Koninkrijk een 
voorbehoud is gelegd bij het voorstel van de 
Commissie om de speciale actie te financieren uit 
de middelen die budgettair beschikbaar zijn 
gesteld voor de niet-geassocieerde landen. Hij is 
bereid de door minister Van der Stee genoemde 
passage te schrappen. 

De raad aanvaardt op voorstel van de 
minister-president de conclusies van de 
coördinatiecommissie met dien verstande dat de 
laatste zin van de onder 1.2 geformuleerde 
conclusie vervalt. 

3 c. Lening aan Hongarije (Zie notulen 
m.r. 26 maart 1982, punt 3f) 

Minister Van der Stee vestigt de 
aandacht op de ernstige sociaal-economische 
situatie waarin Hongarije verkeert. Hij deelt mee 
een verzoek van de Nederlandsche Bank te hebben 
ontvangen tot deelneming aan de tweede tranche 
van een garantieverlening aan Hongarije ten 
bedrage van h£-»5 min. Hij verzoekt de raad 
hierover tijdens haar volgende vergadering een 
besluit te nemen. 

De raad stemt hier op voorstel van de 
minister-president mee in. 

3 d. Lening aan Mexico (Zie notulen 
m.r. 19 augustus 1982, punt 2c) 

Minister Van der Stee herinnert eraan 
dat de Bank for International Settlements een 
hulpoperatie ten bedrage van $ 1,85 mld aan 
Mexico uitvoert. Dit jaar komt in Mexico een 
bedrag van $ 27,5 mld aan staatsschulden te 
vervallen. De betaling van dit bedrag stelt de 
Mexicaanse overheid voor grote problemen. De 
onderhandelingen die tussen het IMF en Mexico 
plaatsvinden, worden bemoeilijkt in verband met 
de op handen zijnde presidentswisseling in 
Mexico. De komende president heeft buiten 
medeweten van zijn minister van financiën de 
banken genationaliseerd en de president van de 
centrale bank ontslagen. Spreker vraagt de 
goedkeuring van de raad voor een garantie-

vÜn J £ o c 9 ? ° ° r d e Nederlandsche Bank ten bedrage 
van -E-425 min. 


