
MINISTERRAAD 
Ex. nr 

Nr.10263 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 17 december 1982 in de RVD-zaal, 

aangevangen 's morgens om 10 uur en 
's middags voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Van Aardenne, Braks, 
Brinkman, Van den Broek (pt.1 t/m 3, 
15 en 18c), Deetman, De Koning, 
Korthals Altes, Rietkerk, De Ruiter, 
Schoo, Smit en Winsemius (pt.1 t/m 3, 
15 en 18c) (Afwezig is minister Ruding) 

Voorts zijn aanwezig de staats
secretarissen Brokx, Van Eekelen (pt.3d 
en 3e), De Graaf (pt.4 t/m 8) en Koning 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: drs.C.J.W.Wilmer 
Hoofddirecteur RVD: G.van der Wiel 

i* Notulen van de vergadering van 3 en 6 december 
1982 (nr.10249 en 10249b) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

£j_ Hamerstukken 

— Naturalisatie van Rudoiph M.Alberts en 
28 anderen; van Ferene Antal en 2 5 anderen; 
var. Josepn Binten en 22 anderen en van 
Ales £ ar. z c o Caj en 21 anderen (Brieven van de 
staatssecretaris van Justitie dd. 29 november 
en 1 en 2 december 1982, nrs.820/084 t/m 
820/087, met wetsontwerpen) 

Zonder discussie aanvaard 
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Er wordt met andere woorden een iets soepeler 
visumbeleid gevoerd. Dat geldt zeker voor de 
verwanten van de geëxecuteerden. Er zijn nog geen 
problemen dienaangaande gerezen; met de ambassade 
worden dagelijkse contacten onderhouden. In 
Paramaribo bevinden zich op dit ogenblik 
3600 Nederlanders. Over een evacuatieplan zal 
spreker nog contact opnemen met de minister van 
Defensie. Daarbij is de vraag aan de orde in 
hoeverre de Nederlandse Antillen kunnen worden 
ingeschakeld bij een eventuele evacuatie. In 
antwoord op minister Rietkerk merkt spreker op 
dat hij zal laten uitzoeken of het vertrek van 
het schip had kunnen worden voorkomen. 

De minister-president dringt erop aan 
dat dit' laatste spoedig gebeurt met het oog op de 
persconferentie. 

3 d. Verwerping van de aanvullende begroting voor 
1982 door het Europese Parlement 

Staatssecretaris Van Eekelen geeft aan 
dat er een ernstige situatie is ontstaan nu het 
Europese Parlement de aanvullende begroting voor 
de EG voor 1982 heeft verworpen. Dat is gebeurd 
vanwege een gevoel van frustratie ten opzichte 
van de ministerraad. Spreker heeft begrip voor de 
bij het Europese Parlement levende frustratie, 
maar acht het gehanteerde machtsmiddel te zwaar. 
Hij vreest dat het Verenigd Koninkrijk zijn 
bijdrage eenzijdig zal verminderen. 

Minister Van Aardenne merkt op dat deze 
week informeel overleg heeft plaatsgevonden 
tussen de energieministers van de EG. Daarbij is 
gesproken over een kolenprogramma dat met name is 
toegesneden op het Verenigd Koninkrijk en de 
bondsrepubliek Duitsland. De heer Davignon heeft 
naar aanleiding van de beslissing van het 
Europese Parlement naar voren gebracht dat andere 
wegen moeten worden gezocht. Daarop is de 
commissie verzocht een voorstel met betrekking 
tot produktie en onderzoek met tegemoetkomingen 
aan het Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek 
uit te werken. De commissie is reeds doende de 
alternatieve mogelijkheden te overwegen. 

Minister Braks deelt de door staats
secretaris Van Eekelen geuite zorg. De 
tegenstellingen binnen de Gemeenschap dreigen zo 
hoog op te lopen dat het erg moeilijk zal worden 
m de Landbouwraad tot overeenstemming te komen. 
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Staatssecretaris Van Eekelen vraagt 
zich af of het door de commissie te ontwikkeien 
voorstel met betrekking tot het kolenprogramma 
zal bijdragen tot een oplossing van het vraagstuk 
dat is ontstaan, gezien de omvangrijke bedragen 
die bij de verworpen begroting in het geding zijn. 

Minister Van Aardenne geeft aan dat het 
kolenprogramma op zich een goede zaak is. 
Tegelijkertijd kan daarmee echter ook een 
bijdrage worden geleverd aan de uitbreiding van 
de werkingssfeer van de EG en kan het een 
tegemoetkoming inhouden ten opzichte van het 
Verenigd Koninkrijk en de Bondsrepubliek. 

e. EG-milieuraad 

Minister Braks wijst erop dat de 
EG-milieuraad opnieuw zal spreken over de 
zeehondenkwestie. Een invoerverbod zal bij de 
Canadese regering hard aankomen. Deze dreigt de 
visserijrechten van de EG in de Canadese wateren 
te treffen. Feitelijk zou hierdoor alleen 
Duitsland worden getroffen. In dat geval zal van 
Duitse zijde compensatie worden geëist, hetgeen 
kan leiden tot complicaties voor wat betreft het 
gemeenschappelijk visserijbeleid. Canada heeft 
met betrekking tot de zeehondenkwestie 
verschillende voorstellen gedaan. Spreker 
verzoekt dat ten opzichte van de Canadese 
regering een gebaar van goede wil wordt gemaakt. 

Staatssecretaris Van Eekelen 
interpreteert de opmerking van minister Braks zo 
dat van Nederlandse zijde niet wordt geïnsisteerd 
op de totstandkoming van een richtlijn. Gezien 
het verzet van andere landen tegen een dergelijke 
richtlijn kan voor de totstandkoming daarvan 
worden gepleit en uiteindelijk worden ingestemd 
met een resolutie. Minister Van den Broek wijst 
erop dat het gaat om een initiatief van een 
Nederlands lid van het Europese Parlement. 
Minister Braks geeft aan dat hij er niet op uit 
is het politieke standpunt te wijzigen. 

Minister Winsemius merkt op dat het 
gaat om een zo principieel standpunt dat daarop 
moeilijk kan worden teruggekomen. Van Canadese 
zijde wordt gepleit voor een wetenschappelijk 
onderzoek door een internationale commissie. De 
zeehondenkwestie is evenwel een emotionele zaak, 
ten aanzien waarvan het Nederlandse standpunt 
niet zo maar kan worden gewijzigd. 

De minister-president acht het van 
belang dat aan het oorspronkelijke standpunt 
wordt vastgehouden. 


