
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD EX .nr 

Nr.10 309 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 28 januari 1983 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, Deetman, De Koning, 
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, De Ruiter, 
Smit en Winsemius (Afwezig is minister Schoo) 
Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (m.u.v.pt.6), Bolkestein 
(pt.1 t/m 3 ) , Brokx (pt.12, 16 en 20g), 
Van Eekelen (pt.1 t/m 3) en Koning (pt.9 t/m 
12 en 20b) en de regeringscommissaris 
reorganisatie rijksdienst 

• mr.H.D.Tjeenk Willink (pt.6) 

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

(pt.1 t/m 5, 7 t/m 15, 
17 t/m 20c, 20d ged., 
20e en 20f) 
drs.C.J.W.Wilmer 
(pt.6, 16, 20d ged. 
en 20g) 

Hoofddirecteur RVD : mr.M.J.D.van der Voet 

1 a. Notulen van de vergadering van 7 januari 1983 
(nr.10282 en 10282c) 

Minister Ruding deelt naar aanleiding 
van de voorgestelde notulenwijziging op blz.35 
mee dat in geval er bij Economische Zaken 
onduidelijkheden bestaan met betrekking tot de 
ingestelde verplichtingenpauze, hij in een brief 
aan minister Van Aardenne de interpretatie van 
het besluit uiteen zal zetten. 

De raad besluit op voorstel van de 
minister-president de notulen vast te stellen na 
de wijzigingen opgenomen in bijlage I. 
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3 d. Gemeenschappelijk visserijbeleid (Zie notulen 
m.r. 7 januari 1983, punt 3c) 

Minister Braks meent dat het in het 
kader van het streven naar Europese integratie 
verheugend is te noemen dat er na een periode van 
meer dan 10 jaar onderhandelen, een 
gemeenschappelijk visserijbeleid tot stand is 
gekomen. De commentaren op het bereikte akkoord 
zijn verdeeld. De negatieve reacties van de 
vissers zijn begrijpelijk, maar het resultaat van 
de onderhandelingen doet recht aan de thans 
bestaande visschaarste. De gemeenschappelijke 
opstelling die negen lidstaten na het mislukken 
van de onderhandelingen in december jl. hebben 
gekozen, heeft ertoe geleid dat Denemarken zich 
uiteindelijk toch bij het meerderheidsbesluit, 
waaraan nu een raadsverklaring is toegevoegd, 
heeft aangesloten. 

3 e. Bezoek van de minister-president en de 
minister van Buitenlandse Zaken aan 
bondskanselier Kohl 

Minister Van den Broek deelt mee dat 
tijdens het bezoek dat de minister-president en 
hij hebben gebracht aan de Westduitse bonds
kanselier, onder meer is gesproken over de 
vrede- en veiligheidsproblematiek, met name over 
de kwestie rond de plaatsing van kruisraketten. 
Daaroij is gebleken dat West-Duitsland hecht aan 
het dubbelbesluit en de plaatsingscomponent. De 
Bondsrepubliek beschouwt de nuloptie als het 
uiteindelijk te bereiken doel, maar is tevens 
bereid te spreken over tussenoplossingen. 

3 f. Voorbereiding energieraad 
De minister-president merkt op dat hij 

met bondskanselier Kohl van gedachten heeft 
gewisseld over de vraag of het wenselijk is 
tijdens de volgende Europese Raad te beraadslagen 
over de gevolgen die zijn verbonden aan het 
mislukken van de OPEC-conferentie. Deze 
bespreking zou dan wel door het Duitse 
voorzitterschap moeten worden voorbereid. In 
verband daarmee acht hij het gewenst dat onder 
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leiding van Economische Zaken ook een Nederlands 
standpunt zal worden voorbereid. 

Staatssecretaris Van Eekelen is het 
niet eens met de opvatting die volgens 
kranteberichten door de ministerpresident naar 
aanleiding van het bezoek aan bondskanselier Kohl 
zou zijn vertolkt, dat Nederland en 
West-Duitsland eenzelfde belang zouden hebben bij 
de daling van de olieprijs. 

De minister-president antwoordt dat 
zijn woorden in de publiciteit onjuist zijn weer
gegeven. Spreker heeft daarentegen slechts 
gevraagd naar de mogelijkheid om alsnog te komen 
tot een minimumprijsbeleid voor energie in de EG. 
Destijds is daartoe in Rome in beginsel besloten, 
maar tot uitvoering is het nooit gekomen, omdat 
met name het Verenigd Koninkrijk zich tegen deze 
gedachte heeft verzet vanwege de hoge 
verwachtingen die deze lidstaat koesterde van de 
olie-opbrengsten uit de Noordzee. Het is niet 
uitgesloten dat de recente ontwikkelingen zullen 
leiden tot wijziging van de Britse houding. 

Minister Van Aardenne is het eens met 
de opmerking van de minister-president. 
West-Duitsland dat gedurende dit halfjaar is 
belast met EG-voorzitterschap zal, na de 
verkiezingen van 6 maart a.s., naar verwachting 
een EG-energieraad bijeenroepen. De discussie 
over de instelling van minimumprijzen voor 
energie is in EG-verband ongeveer twee jaar 
geleden aan de orde geweest. Spreker meent dat 
abrupte wijzigingen van de energieprijzen 
schadelijk zijn voor de wereldeconomie. 
Belangrijker dan een prijsdaling op zich is het 
tempo waarin deze wijzigingen optreden. Het is 
ook in het belang van West-Duitsland dat een 
snelle prijsdaling wordt voorkomen. Spreker 
verwacht overigens dat het met de prijsdaling wel 
mee zal vallen. Veel zal afhangen van de 
initiatieven die door de OPEC-landen afzonderlijk 
zullen worden genomen. Nederland steunt de 
gedachte om de zg. groep van zeven op ad-hocbasis 
uit te breiden met Nederland en Noorwegen tot een 
energiegroep. 

Minister Van den Broek merkt op dat met 
name de Verenigde Staten voorstellen de groep van 
zeven tijdelijk met Nederland en Noorwegen uit te 
breiden voor een energiestudie. Het is nog niet 
bekend hoe de overige grote landen over deze 
mogelijkheid denken, maar indien deze formule zal 
worden doorgezet, zal er eerst in de raad een 
gedachtenwisseling over plaatsvinden. Nu echter 
kan al worden gesteld dat de voordelen die er 
voor Nederland aan zullen zijn verbonden, groter 
zijn dan de nadelen. 
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De minister-president meent dat er een 
verband kan worden gelegd tussen een EG-minimum-
prijsbeleid voor energie en de problematiek 
inzake de Britse bijdrage aan de EG-begroting. 
Wellicht kunnen EG-minimumprijzen voor energie 
ertoe bijdragen het Verenigd Koninkrijk extra 
financiële middelen te doen toekomen. 

Minister Van den Broek acht het gewenst 
dat er onder leiding van Buitenlandse Zaken 
overleg over dit onderwerp zal plaatsvinden met 
Financiën en Economische Zaken. Indien het 
onderwerp op de agenda van de eerstvolgende 
Europese Raad zal staan, zullen de conclusies van 
het interdepartementaal overleg tevoren in de 
Raad voor Europese Zaken aan de orde komen. 

De minister-president meent dat 
behandeling van dit thema in de Raad voor 
Europese Zaken, ongeacht agendering voor de 
Europese Raad, noodzakelijk is. 

De raad stemt er op voorstel van de 
minister-president mee in dat op vrijdag 4 maart 
om 9 uur in de RVD-zaal een extra vergadering van 
de Raad voor Europese Zaken zal worden gehouden 
ter bespreking van de conclusies van het te 
houden interdepartementale overleg tussen 
Buitenlandse Zaken, Economische Zaken en 
Financiën inzake de recente olieprijs
ontwikkelingen . 

3 g. Aanstaand bezoek vice-president van de 
Verenigde Staten aan Nederland 

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

3 h. Betalingsbalanshulp aan Joegoslavië ten laste 
van de post hulp in noodsituaties (Zie notulen 
m.r. 7 januari 1983, punt 3a) 

Minister Ruding deelt mee dat de 
besprekingen over het verlenen van steun aan 
Joegoslavië tot het resultaat hebben geleid dat 
de Nederlandse deelneming aan de operatie $50 min 
zal bedragen. Van dit bedrag zal f.65 min hulp 
; n e n verleend in de vorm van een ongebonden 

krediet. Dit bedrag komt ten laste van de 
Wellink-pot van f.93 min die hiermee dus niet 
volledig zal zijn uitgeput. De rest van de. 
Nederlandse deelneming bestaat uit een gebonden 
krediet. 


