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Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
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De Graaf (pt.9a). Koning (pt.7). 
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Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: drs.C.J.W.Wilmer 
Hoofddirecteur RVD: mr.M.J.D.van der Voet 

1. Notulen van de vergadering van 18 februari 1983 
(nr. 10339 en 10339b) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 
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Minister Ruding geeft aan dat de 
aangehaalde zin moet worden gezien in het kader 
van de taakstelling van het IMF de betalings
balansen te corrigeren. De Wereldbank heeft een 
andere taakstelling die ook is gericht op de 
allerarmste landen. De daarmee verbonden 
international development association (IDA) kampt 
met een gebrek aan middelen, vooral ten gevolge 
van de opstelling van de Verenigde Staten. De 
Wereldbank tracht hulp te verlenen door markt
conforme leningen. Een probleem is evenwel dat de 
arme landen de daarmee gemoeide rente niet kunnen 
opbrengen. Projectgebonden leningen zouden 
mogelijk een oplossing kunnen bieden. 

3 d. Conclusies van de REZ-vergadering 
dd. 25 februari 1983 (Stuk nr.10340) 

Minister Ruding herinnert eraan dat ten 
aanzien van de toekomstige financiering van de 
Gemeenschap (punt 3) tijdens de vergadering door 
de minister-president is geconstateerd dat er 
overeenstemming bestaat over de noodzaak de 
EG-begroting beter te beheersen. Spreker stelt 
voor dit alsnog in de conclusies te verwerken. 
Conclusie 3d zou in die zin moeten worden 
aangevuld dat Buitenlandse Zaken bij de woord
voering over de toekomstige financiering van de 
Gemeenschap rekening dient te houden met de 
verschillende opvattingen van de betrokken 
ministers. Afgesproken is immers dat de in de REZ 
verwoorde standpunten evenwichtig naar buiten 
zouden doorklinken. 

De mini ster-president stelt voor de 
conclusies ongewijzigd te aanvaarden, maar te 
voorzien van de volgende aantekeningen: 

1° Voor wat betreft de toekomstige financiering 
van de Gemeenschap (pt.3) wordt de noodzaak 
erkent de EG-begroting beter te beheersen. 

2° Bij de woordvoering door Buitenlandse Zaken 
over de toekomstige financiering van de 
Gemeenschap (pt.3d) zal rekening worden 
gehouden met de verschillende opvattingen ter 
zake van de betrokken ministers. 

De raad stemt hiermee in. 


