
^^^^^^c Zeer Geheim 

Mmë* 
Ex.nr. 

MINISTERRAAD 

Nr.10225 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 12 november 1982 in de Trêveszaal van 

het Kabinet Minister-President, 
aangevangen 's morgens om 

10 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Van Aardenne, Braks, 
Brinkman, Van den Broek, Deetman, 
De Koning, Korthals Altes, Rietkerk, 
Ruding, De Ruiter, Schoo, Smit en 
Winsemius 

Voorts zijn aanwezig de staats
secretarissen Van Eekelen (pt.1 en 3), 
De Graaf (pt.6 en 8f) en Koning (pt.6 
en 8f) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Ad j unct-secretar is: drs.C.J.W.Wilmer 
Hoofddirecteur RVD: H.de Ru (plv.) 

1 a. Notulen van de vergadering van 22 oktober 1982 
(nr.10202) 

Staatssecretaris Van Eekelen geeft aan 
nog overleg te willen voeren met minister 
Winsemius over de conclusie ad punt 3. 

De raad stelt de notulen vast met de 
volgende aantekeningen: 
1° over de conclusie ad 3d zal nog overleg 

plaatsvinden tussen staatssecretaris 
Van Eekelen en minister Winsemius; 

2° de onder punt 19a vermelde benoeming tot lid 
van de Raad van State betreft 
prof.dr.H.C.Wytzes. 
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3 g. Gemeenschappelijk visserijbeleid 
Minister Braks merkt naar aanleiding 

van de Visserijraad van 8 november jl. op dat er 
bijna een akkoord is bereikt over het interne 
visserijbeleid. Spreker benadrukt dat er sprake 
is van een structureel en institutioneel 
probleem. Er moet een gemeenschappelijk standpunt 
aan het Europese Parlement worden voorgelegd. 
Zolang Denemarken zijn positie handhaaft, kan dit 
niet worden bereikt. Het probleem is nu weer 
verschoven naar de Europese Raad. Aangezien 
binnen de Visserijraad niet tot overeenstemming 
kan worden gekomen, is het echter niet zinvol dat 
wel van de Europese Raad te vragen. Een oplossing 
zou kunnen worden gevonden in een parallelle 
vergadering van de Europese Raad en de 
Visserijraad. 

Staatssecretaris Van Eekelen is het 
hiermee eens. Denemarken wenst dat de Europese 
Raad in algemene termen een uitspraak doet waarin 
wordt aangedrongen op een oplossing voor 
1 januari 1983 en vervolgens de kwestie delegeert 
aan de Visserijraad. Deze procedure zal echter 
niet tot een bevredigende oplossing leiden. 

De minister-president dringt erop aan 
dat Buitenlandse Zaken en Landbouw en Visserij 
overleg plegen over de te volgen strategie. 

3 h. Verzoek tot deelneming aan de multinationale 
vredesmacht in Beiroet (Brief van de ministers 
van Buitenlandse Zaken en van Defensie 
dd. 11 november 1982, nr.307410) 

Minister Van den Broek licht een ter 
vergadering rondgedeelde brief met betrekking tot 
het verzoek tot deelneming aan de multinationale 
vredesmacht in Beiroet toe. Libanon heeft 
Nederland gevraagd troepen ter beschikking te 
stellen ter ondersteuning van het Libanese leger 
dat nog onvoldoende opgeleid en bewapend is om 
effectief te kunnen optreden. In overleg met 
minister De Ruiter is geconcludeerd dat aan dit 
verzoek niet kan worden voldaan. In de eerste 
plaats gaat de Nederlandse voorkeur uit naar 
vredesoperaties in het kader van de Verenigde 
Naties, terwijl het verzoek betrekking heeft op 


