
Zeer Geheim 

\AD Ex.nr. 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 11 februari 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, Deetman, 
De Koning, Korthals Altes, Rietkerk, 
Schoo, Smit en Winsemius (Afwezig zijn 
de ministers Brinkman, Van den Broek, 
Ruding en De Ruiter) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort, Brokx (pt.l2b en 12c), 
Van Eekelen, Van Houwelingen, Koning (pt.1 t/m 
9 en 12a t/m 12c), Scherpenhuizen (pt.l2d) en 
Van Zeil (pt.5) 

Secretaris (plv.) : jhr.mr.L.J.H.van Spengle 
Adjunct-secretarissen: drs.C.J.W.Wilmer (pt.1 

t/m 9 en 12a t/m 12c) 
drs.G.H.H.Maas (pt.10, 
11 en 12d t/m 121) 

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

Notulen van de vergadering van 28 januari 1983 
[nr.10309 en 10309c) 

Minister Winsemius verzoekt op blz.23. 
eerste alinea, regel 10 van onder de woorden "de 
financiële aspecten van" te schrappen en na deze 
alinea toe te voegen: Minister Braks sluit zich 
aan bij de woorden van minister Winsemius. 
Minister Braks stemt met deze toevoeging in. 

De raad stelt de notulen vast na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 
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Minister Van Aardenne bevestigt het 
belang van goed overleg met Ontwikkelings
samenwerking. Overigens ontstaat bij deelneming 
aan de overeenkomst de verplichting van een 
jaarlijkse financiële bijdrage van slechts 
E.33.000, Dit bedrag is te klein om over twee 
begrotingen uit te splitsen. Het karakter van een 
gL'ondstoffenovereenkomst geeft niet direct 
aanleiding tot contacten met de industrie. 

Minister Schoo sluit zich aan bij de 
woorden van minister Van Aardenne en wijst erop 
dat zij in het algemeen over deze materie 
regulier overleg heeft met staatssecretaris 
Bolkestein. 

De raad stemt in met de voorgestelde 
conclus ies. 

3 d. Goedkeuring van de aanvullende begroting voor 
1982 door het Europese parlement 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt mee 
dat het Europese Parlement de aanvullende 
begroting voor 1982 heeft goedgekeurd, waarmee 
een voorlopige oplossing is gevonden voor de 
Britse problemen. Een dreigende motie van 
wantrouwen tegen de Europese Commissie is 
voorlopig niet in behandeling genomen, maar het 
is niet uitgesloten dat dit alsnog zal gebeuren. 

3 e. Ontwikkelingen in Suriname (Zie notulen 
m.r. 4 februari 1983, punt 3g) 

Staatssecretaris Van Eekelen geeft aan 
dat alle diplomatieke posten zijn ingelicht om 
zonodig een demarche te ondernemen over de 
relatie Nederland/Suriname. Dit is met name van 
belang met het oog op de komende conferentie van 
niet-gebonden landen. Het is niet uitgesloten dat 
Suriname aldaar een anti-Nederlandse resolutie 
zal indienen. Nederland zal wijzen op het 
isolement van het regime-Bouterse, op de 
wenselijkheid van een terugkeer van de democratie 
in Suriname, alsmede op het feit dat er geen 
sprake is van beëindiging, maar van opschorting 
van de ontwikkelingssamenwerking. 


