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BuZa/OWS is erin geslaagd de nota als annex bij 
de conclusies van de coördinatiecommissie te voegen 
en de geschilpunten enigszins te beperken. Met name 
ten aanzien van de institutionele aspecten van het 
EG-ontwikkelingsbeleid schijnt minister De Koning 
met minder genoegen te willen nemen. De betreffende 
nieuwe tekst voor hoofdstuk V van de nota is echter 
nog niet beschikbaar. 

Op een paar belangrijke beleidspunten bestaat 
ambtelijk echter geen overeenstemming. Met name 
tussen Fi (gesteund door LV en EZ) en OWS bestaan 
nogal belangrijke verschillen van mening. Voor 
donderdagmiddag, 20 november a.s., is overleg tusser. 
de ministers De Koning en Van der Stee voorzien, 
waarvan het resultaat pas in de ministerraad zal 
blijken. 
Hieronder enige opmerkingen over het voornaamste, 
op ambtelijk niveau,geconstateerde geschilpunt. 

De voorliggende nota is in het interdepartementale 
overleg duchtig gekuisd van nieuw beleid: Fi en EZ 
waren bereid tot een voornamelijk analyserende nota 
op basis van de vorig jaar uitgebrachte structuurnota. 
CW5probeerde natuurlijk om ook beleidsmatige 
conclusies op te nemen bij de geconstateerde problemen. 
Hoofdstuk II van de nota bevat een meningsverschil 
dat hierop terug is te voeren en dat tevens een nieuwe 
fase is in het gevecht om de plaats van de ontwikkelings
samenwerking temidden van economische teruggang, 
budgettaire problemen en uitbreding van de EG. 
In de nota, hoofdstuk II, wordt opgemerkt dat de 
financiële problematiek van de EG, de grotere zelf
voorzieningsgraad voor een aantal landbouwprodukten 
in de EG tengevolge van de uitbreiding van de 
gemeenschappen en de handelsverleggingen die door de 
uitbreiding zullen optreden aan derde ontwikkelings
landen dienen te worden gecompenseerd. Deze compensatie 
kan in beginsel vele vormen aannemen, bijvoorbeeld 
importen van voor ons niet onplezierige produkten 
verhogen of een substantiële verhoging van de financiële 
ontwikkelingshulpstroom. OWS meent dat deze en derge
lijke compensaties zo groot dienen te zijn dat de 
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positie van derde ontwikkelingslanden er niet op 
achteruit gaat. Bovendien kunnen die compensaties 
niet worden toegerekend aan het plafond. 
Gezien de opstelling van LV, EZ en Fi zijn alleen 
formules haalbaar die constateren dat het gevaar van 
een achteruitgang van derde ontwikkelingslanden, r.e: 
name door de uitbreiding van de EG verre van denkbeeldig 
is, dat de EG daarop een antwoord zal moeten formuleren, 
zeker als men in aanmerking neemt dat de energiecrisis 
en de daarmee samenhangende betalingsbalansproblemen 
ook een erg negatief effect hebben op de positie van 
die landen. De EG zal het zich internationaal politiek 
niet kunnen veroorloven het op dit punt te laten 
afweten, terwijl het politieke credo van het kabinet 
zich er ook niet mee laat verenigen om niets of ze • 
te doen. Het Nederlandse beleid zal er voornamelijk 
op gericht dienen te zijn die achteruitgang zoveel 
mogelijk te beperken en daarvoor in de EG voldoende 
medewerking te verkrijgen. De stelling dat de kosten 
van zulk beleid, indien het tot stand zou komen, niet 
"ten koste mag gaan van de middelen die voor ontwikke
lingshulp beschikbaar worden gesteld" is een miskenning 
van de verschuivende prioriteiten op het internationale 
terrein, want de internationale economische problemen 
zullen de komende jaren algemeen largesse van de 
rijke landen echt wel blokkeren. Het is tevens een 
voorschot op de nationale afweging. De ministerraad 
heeft immers een werkgroep aan het werk gezet onder 
leiding van de thesaurier-generaal, die zich dient te 
buigen over deze en aanverwante problematiek (Turkije, 
Portugal en Griekenland hulpprogramma's.) 
Voordat de raad over het rapport van die commissie 
kan beschikken lijken standpunten in aan de Kamer aan 
te bieden nota's mij voorbarig. 

Hol/JE 


