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MINISTERRAAD Ex.nr. 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 15 april 1983 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
morgens om 10 uur en 's middags 

voo r tge zet 

Aanwezig: minister-president Lubbers (pt.1 t/m 5, 
6 ged. en 7 t/m 10) en de ministers 
Van Aardenne (voorzitter bij 
pt.6 ged.). Braks, Brinkman, 
Van den Broek, Deetman, De Koning, 
Korthals Altes, Rietkerk, Ruding, 
De Ruiter, Smit en Winsemius (Afwezig 
is minister Schoo) 

? V a n 6tloJU~v (pt. i) , Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Brokx (pt.6c ged.),?De Graaf (pt.6). Koning 
(pt.6). Van der Reijden (pt.5 en 8) en 
Van Zeil (pt.6a ged.) 

Secretaris 
Adjunct-secretar issen 

Hoofddirecteur RVD 

mr.J.H.Ki st 
mevr.mr.E.Stolk 
(pt.1 t/m 4, 5 ged., 
6 ged. en 7 t/m 10) 
drs.A.J.M.van Poppel 
(pt.5 ged. en 6 ged.) 
drs.G.F.Lörtzer (plv.) 

1. Notulen van de vergadering van 31 maart 1983 
(nr.10397 en 10397b) 

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

a. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 12 april 1983 (Brief van de staats-
secretaris van Buitenlandse Zaken dd. 12 april 
1983, nr.98505, met bijlage) 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst op 
punt 1.5, de voorbereiding van de economische 
topconferentie in Williamsburg (VS). De 
voorstellen van de Verenigde Staten voor deze 
topconferentie kunnen een bedreiging vormen voor 
het gemeenschappelijke handelsbeleid van de EG. 

Minister Ruding is het ermee eens dat 
het vanuit Nederlands oogpunt ongewenst is dat 
het overleg tussen de zeven grote industrielanden 
verder wordt geïnstitutionaliseerd. De kleine 
landen worden dan in feite buiten spel gezet. 
Daarom moet Nederland zich daartegen verzetten. 
Bovendien is stimulering van de "groep van zeven" 
in wezen het ontkrachten van de in het kader van 
het IMF bestaande "groep van tien", waar 
Nederland wel toe behoort en die zich juist 
gunstig aan het ontwikkelen is. 

Staatssecretaris Van Eekelen spreekt de 
hoop uit dat in de Landbouwraad van 18 en 
19 april a.s. een beslissing zal kunnen worden 
genomen over de landbouwprijzen. In gesprekken 
met de Italiaanse minister van landbouw tijdens 
diens bezoek aan Nederland van 12 t/m 14 april 
vernam spreker dat aanvankelijk een koppeling 
dreigde te worden gelegd tussen de prijzen voor 
mediterrane landbouwprodukten binnen de EG en 
daarbuiten. 

Minister Braks deelt mee dat van 
Italiaanse zijde niet meer op deze koppeling zal 
worden aangedrongen. Het is nog onzeker wat 
Frankrijk zal doen. Spreker zal in de Landbouw
raad het nieuwe prijsbeleid verdedigen en hoopt 
daarbij de steun van met name het Verenigd 
Koninkrijk te krijgen. Hij verwacht dat in de 
Landbouwraad beslissingen kunnen worden genomen 
en gaat ervan uit op basis van de conclusies van 
de coördinatiecommissie met enige 
onderhandelingsmarge te kunnen optreden. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat in de Energieraad van 21 april a.s. het 
werkprogramma vaste brandstoffen een belangrijke 
rol zal spelen, waarmee ook een bijdrage kan 
worden geleverd voor de Britse problemen ten 
aanzien van de begroting van de EG. 
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Minister Van Aardenne merkt op dat in 
de conclusies van de coördinatiecommissie geen 
melding is gemaakt van de aanbevelingen van de 

r Europese Commissie tot stimulering van het 
>^uu'« gebruik van vaste brandstoffenIT 

>v>KAtcv'u^ D e raad besluit op voorstel van de 
minister-president de conclusies van de 
coördinatiecommissie te aanvaarden met de 
volgende kanttekeningen: Naar aanleiding van 
punt 1.5 (voorbereiding economische top
conferentie W i l l i a m s b u r g ) zegt minister Ruding 
toe bij de voorbereiding op 28 en 29 april a.s., 
uiting te zullen geven aan de bezorgdheid over de 
verdergaande institutionalisering en uitbreiding 
van het overleg van de zeven. 

3 b. Suriname (Zie notulen m . r . 8 april 1983, 
punt 3c) 

iMinister Van den Broek deelt mee dat de 
regeringsverklaring die volgens aankondiging 
heden door de nieuwe Surinaamse regering zou 
worden afgelegd, is uitgesteld. Naar wordt 
beweerd zou dat een gevolg zijn van overleg 
tussen de Nederlandse ambassadeur in Suriname en 
de nieuwe Surinaamse premier Alibux. Een 
dergelijk overleg heeft echter niet p l a a t s 
gevonden. Als streefdatum voor het afleggen van 
de regeringsverklaring is thans begin mei 
genoemd. Vooralsnog dient Nederland aan de 
gekozen beleidslijn ten opzichte van Suriname 
vast te houden. 

3 c. UNIFIL (Zie notulen m . r . 25 februari 1983, 
punt 3f) 

Minister Van den Broek deelt mee dat 
met het oog op het aflopen van het mandaat van 
UNIFIL in juli a.s. in de komende week ambtelijk 
overleg zal worden gevoerd tussen de troepen
leverende landen. In het overleg zal over de 
voorwaarden bij eventuele voortzetting van de 
troepenleveranties worden gesproken. Nu de 
vooruitzichten met betrekking tot een wezenlijke 
verandering van de situatie in Libanon zijn 


