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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 16 september 1983 in het Catshuis 

's morgens van 9.00 tot 10.30 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
)B«.AKS V a n Aardenne ,?Van den Broek, De Koning, 

Ruding, Schoo en Smit alsmede de staats
secretarissen Bolkestein en Van Eekelen 
Voorts zijn aanwezig de heren 
Van Blankenstein (SZW), Van de Graaf (AZ), 
De Grooth (EZ), Korteweg (Fi), Nieman (BuZa), 
Petit (BuZa), Posthumus Meyjes (BuZa), 
Rutten (PV-EG), De Zeeuw (L&V) 
Secretaris : mr. J.P.M.H. Merckelbach 
Adjunct-secretaris: mr. T.J.M. van Oorschot 

1. Notulen van de vergadering van 26 augustus 198 3 
(nr. 10603) 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld 

2. Mededelingen 

De volgende vergadering van de REZ zal 
plaatsvinden op vrijdag 7 oktober 198 3, van 8.30 uur 
tot 10.00 uur. 
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Voorbereiding van de Algemene Raad van 19 en 
20 september 1983 (Conclusies van de coördinatie
commissie dd. 13 september 1983, nr . DIE 246.300 24/83) 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop dat 
Nederland ten aanzien van Groenland een nogal restric
tief standpunt inneemt en vraagt zich af of dat volge
houden kan worden. 

Minister Schoo merkt op dat indien het feit 
dat Groenland naar een LGO status overgaat zou betekenen 
dat Groenland ontwikkelingshulp zou krijgen, dit absurd 
zou zijn, daar het gemiddelde BMP per hoofd van Groenland 
hoger is dan van Griekenland, Ierland, Italië en zelfs 
van het VK. Er kan geen sprake van zijn dat Ontwikke
lingssamenwerking daaraan bijdraagt. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat wij 
ten aanzien van de Nederlandse Antillen hetzelfde doen. 
Nederland kan zich toch moeilijk nu tegen de LGO status 
van Groenland gaan verzetten, alleen vanwege een toe-
rekeningsprobleem binnen de rijksbegroting 

Minister Schoo stelt voor zodanige handels
politieke concessies aan Groenland aan te bieden dat 
geen financiële hulp behoeft te worden gegeven. 
Spreekster heeft er begrip voor dat Nederland zich niet 
meer tegen de LGO status kan uitspreken, maar daar zou 
wel de voorwaarde aan moeten worden verbonden dat 
landen met een inkomen boven 10.000 dollar per hoofd 
niet voor hulp ten laste van het ontwikkelingsfonds 
in aanmerking komen. 

De minister-president sluit zich aan bij het 
standpunt van minister Schoo dat Groenland niet voor 
ontwikkelingshulp in aanmerking komt. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat 
Groenland geen rijk land is. Het ontvangt nu hulp van 
Denemarken en uit het regionaal fonds. Indien Groenland 
echter uit de Gemeenschap treedt zal deze regionale 
steun ophouden. De voornaamste inkomstenbron zijn dan 
de visserijrechten die hoofdzakelijk de BRD zal moeten 
betalen. Dit is de reden waarom Nederland zich voorals
nog achter het Duitse standpunt heeft geschaard. 

Minister Schoo is van mening dat, indien er 
al aanleiding is voor financiële steun, deze ten laste 
zou moeten komen van het landbouwfonds. 

De heer Rutten merkt op dat Groenland alleen 
statistisch gezien een rijk land lijkt door de om
vangrijke steun van Denemarken. Groenland is in feite 
een dood on arm land, dat slechts leeft van de visserij. 
De bevolking van Groenland heeft bij meerderheid besloten 
uit te treden uit de EEG en de LGO status aan te nemen. 
De EEG-regels zijn daarna niet meer van toepassing. 
Derhalve kunnen dan ook geen betalingen meer uit het 
landbouwfonds worden gedaan. De oplossing is dat Neder
land akkoord gaat met de LGO status en probeert de toch 
al geringe financiële consequenties zo beperkt mogelijk 
te houden. Overigens zijn verschillende lidstaten tegen 
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een LGO status voor Groenland en willen zij slechts een 
ad hoe regeling treffen. Nederland is tegen een ad hoe 
regeling omdat dit een slecht precedent zou kunnen zijn 
voor andere regio's die zouden willen uittreden. 

Minister Van Aardenne is van mening dat 
indien Denemarken zijn bijdrage zou terugtrekken hiermee 
rekening kan worden gehouden. Spreker is het met 
minister Schoo eens dat Groenland niet als ontwikke
lingsland kan worden beschouwd. Groenland heeft zelf 
besloten uit de Gemeenschap te treden, maar het kan 
niet over de LGO status besluiten. Dat doet de 
Gemeenschap die daarbij zijn voorwaarden moet kunnen 
stellen. 

Minister Braks merkt op dat het visserij-
belang van de Gemeenschap niet gering is en dat Neder
land vooral daarom voor de huidige opstelling heeft 
gekozen. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst op het 
strategische belang van Groenland. De discussie gaat 
in wezen om een intern Nederlands probleem. Op dit 
moment wordt regionale steun verleend; als later steun 
wordt verleend op basis van de LGO status zal Financiën 
deze toerekenen aan het ontwikkelingshulpplafond. 

De minister-president stelt vast dat 
minister Schoo dat niet kan accepteren. Spreker neemt 
aan dat staatssecretaris Van Eekelen voldoende weet 
hoe in de REZ de kaarten liggen en stelt voor de 
conclusies van de coördinatiecommissie te aanvaarden 

• onder aantekening dat de delegatie niet zal vooruit 
lopen op de hoeveelheid en de vorm van de financiële 
steun aan Groenland. 

De raad stemt hiermee in 

5. Voorbereiding van de Landbouwraad van 2 6 en 
27 september 1983 (Conclusies van de coördinatie
commissie dd. 13 september 1983, nr. DIE 246.300 24/83) 

De raad aanvaardt de conclusies van de 
coördinatiecommissie. 

De Secretaris, 

30 september 
Type: JE 
Coll: Me 

1983 

Aldus vastgesteld 
in de vergadering 
van 7 oktober 1983, 

inister-President, 


