
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD 

Nr.10268 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 24 december 1982 in de RVD-zaal, 

aangevangen 1 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 staatssecretarissen 
v- J £ ^ Van Amelsvoort (pt.7), Brokx (pt.5)en 6) en 

L 4 erv Koning (pt.|7) 
Secretaris : drs.J.Wijnhoud (wnd) 
Adjunct-secretaris: drs.A.J.M.van Poppel 
Hoofddirecteur RVD: G.van der Wiel 

1 a. Notulen van de vergadering van 3 en 6 december 
1982 (nr.10249 en 10249c) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 

1 p« Notulen van de vergadering van 10 december 1982 
(nr.10260 en 10260c) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage II. 
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3. Buitenlands beleid 

a # Benoeming in de buitenlandse dienst (Brief van 
de minister van Buitenlandse Zaken 
dd. 10 december 1982, nr.DC327559, met 
bijlagen) 

De raad stemt in met de voordracht ter 
benoeming van mr.W.Hellema tot ambassadeur te 
Manilla (Philippijnen) . 

3 b. Gemeenschappelijk visserijbeleid (Zie notulen 
m.r. 19 november 1982, punt 3c) 

Minister Braks licht een ter 
vergadering uitgereikte notitie toe. Tijdens de 
EG-visserij raad van 21 december jl. is wederom 
geen akkoord bereikt over het gemeenschappelijk 
visserijbeleid, omdat het Deense parlement naar 
verwachting het minderheidskabinet terzake niet 
zou steunen. De onderhandelingen zijn hierdoor in 
een impasse terechtgekomen. Het laatste 
compromisvoorstel dat in de visserijraad aan de 
orde is geweest, is echter niet ingetrokken, 
zodat de mogelijkheid dat alsnog voor 
31 december a.s. overeenstemming zal worden 
bereikt, nog aanwezig is. Dit te meer nu de 
Noorse regering heeft meegedeeld vanaf 1 januari 
1983 geen visserij door de EG-lidstaten in de 
Noorse wateren meer toe te laten als het 
visserijakkoord met de EG voor die datum niet is 
goedgekeurd. Spreker verzoekt de raad in te 
stemmen met de tijdens de EG-visserij raad van 
21 december jl. door Nederland met andere 
lidstaten gemaakte afspraak om tijdelijk de eigen 
nationale vissersvloot te verplichten de door de 
Europese Commissie voorgestelde toegangsregels te 
respecteren. 

Minister Van den Broek merkt op dat het 
verzoek van minister Braks aansluit bij de 
desbetreffende conclusie van de coördinatie
commissie van 2 november 1982. De gevraagde 
nationale uitvoeringsregeling zal zowel vanuit 
communautair oogpunt als in verband met het 
vereiste van art.62, sub c van de grondwet een 
werkingsduur van ten hoogste één jaar hebben. De 
regeling is gebaseerd op de visserijwet en 
behoeft parlementaire goedkeuring. 



Zeer Geheim -4- MR 24 december 1982 
(pt.3b) 

Minister Winsemius vraagt of zich thans 
voor de eerste maal de situatie voordoet dat 
vanwege het ontbreken van communautaire 
overeenstemming, nationale maatregelen worden 
getroffen, aangezien ook in de EG-milieuraad 
één lidstaat zich verzet tegen een akkoord. 
Minister Van den Broek antwoordt dat juist om te 
voorkomen dat een Europa van twee snelheden zal 
ontstaan, de nationale regeling voor hooguit 
één jaar van kracht zal zijn. De 9 lidstaten die 
wel kunnen instemmen met het voorstel, baseren 
zich op afspraken die met de Europese Commissie 
zijn gemaakt. 

Minister Braks herinnert eraan dat zich 
in het kader van het visserijbeleid al eerder de 
situatie heeft voorgedaan dat één lidstaat de 
totstandkoming van een akkoord verhinderde. Het 
betrof toen een maatregel inzake het 
conserveringsbeleid, waartegen van de zijde van 
het Verenigd Koninkrijk verzet werd aangetekend. 

De raad stemt in met de tijdens de 
EG-visserijraad van 21 december jl. gemaakte 
afspraak voor de duur van maximaal één jaar de 
eigen vissersvloot te verplichten de door de 
Europese Commissie voorgestelde toegangsregels te 
respecteren. 

3 c. Bezoek vice-president van de VS 

Minister Van den Broek deelt mee dat de 
vice-president van de Verenigde Staten, Bush, op 
1 en 2 februari a.s. een informeel bezoek aan 
Nederland zal brengen. 

3 d. De ontwikkelingen in Suriname (Zie notulen 
m.r. 17 december 1982, punt 3c) 

Minister Van den Broek heeft op 
18 december jl. een onderhoud gehad met 
ambassadeur Herrenberg. Deze heeft gevraagd of de 
jegens zijn land getroffen maatregelen zouden 
kunnen worden opgeheven, terwijl Bouterse aan het 
bewind is. Spreker heeft de ambassadeur daarop 
weinig hoop gegeven. Inmiddels is bekend geworden 
dat de ambassadeur, na één dag Paramaribo, met 
onbekende opdracht naar Bolivia is vertrokken. 


