
Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 24 juni 1983 in de Treveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
's morgens om 10 uur, 's middags en 
maandag 27 juni 1983 's morgens 

om 9 uur en 's avonds om 
7 uur voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Brinkman, 
Van den Broek, Deetman, De Koning, 
Korthals Altes, Rietkerk, De Ruiter, Ruding, 
Schoo (beh.pt.3e ged. en 16c), Smit en 
Winsemius 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.4 en 9 ) , Bolkestein 
(pt.3 ged.). Van Eekelen (pt.3 ged.). 
De Graaf (pt.4 en 16e) , 
Kappeyne van de Coppello (pt.3a en 4a), 
Korte (pt.3a) en Van Zeil (pt.4) 

Secre taris 
Adjunct-secretarissen 

Hoofddirecteur RVD 

mr.J.H.Kist 
drs.C.W.Wilmer 
(pt.1, 2 en 3 ged.) 
drs.A.J.M.van Poppel 
(pt.4 t/m 16b en 
16d t/m 16g) 
mevr.mr.E.Stolk 
(pt.3 ged. en 16c) 
drs.G.F.Lörtzer (plv.) 
(24 juni 1983) 
mr.M.J.D.van der Voet 
(27 juni 1983) 

1 a. Notulen van de vergadering van 3 juni 1983 
(nr.10485 en 10485c) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 
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3 c. Vervolgactiviteiten naar aanleiding van de 
Europese Raad van 17, 18 en 19 juni 1983 

De min ister-pres ident verwijst naar de 
negatieve reacties van de heren Andriessen en 
Dankert op de resultaten van de Europese Raad te 
Stuttgart. Spreker heeft zich afgevraagd of er 
van Nederlandse zijde nog iets zou moeten worden 
ondernomen om te bevorderen dat de in het najaar 
te houden Europese Raad een succes wordt. Over de 
financieringssystemen is in Stuttgart nog niets 
beslist. Op ad-hocbasis is het Verenigd 
Koninkrijk voor een bedrag van 750 mecu tegemoet 
gekomen. De Britten zullen dit beschouwen als een 
nettobedrag en op basis daarvan de sleutel van 
tweederde hanteren. De overige lidstaten zullen 
het bedrag relateren aan het bedrag van 
1900 mecu, hetgeen neerkomt op 40%. De 
Nederlandse positie in deze discussie dient 
spoedig ambtelijk te worden voorbereid. Sprekers 
interventie tijdens de Europese Raad naar 
aanleiding van de motie-De Vries heeft geleid tot 
een verzoek aan de Europese Commissie. Hij stelt 
voor met de Commissie contacten te onderhouden 
over de uit het verzoek voortvloeiende 
activiteiten en na te gaan op welke wijze dit 
dient te geschieden. 

Minister Van Aardenne wijst erop dat 
het compromis over de Britse bijdrage in de 
Algemene Raad weer ter discussie is gesteld. 
Volgens commissaris Andriessen is het bedrag van 
750 mecu te hoog. De Ecofin-raad lijkt spreker 
een geschikt kader voor verder overleg naar 
aanleiding van de motie-De Vries. 

Minister Van den Broek benadrukt de 
coördinerende functie van Buitenlandse Zaken 
dienaangaande. De verdere activiteiten naar 
aanleiding van de motie-De Vries kunnen het best 
worden voorbereid in de coördinatiecommissie. Uit 
Brussel heeft spreker een telegram ontvangen met 
betrekking tot de conclusies van de Europese 
Raad. Getracht wordt vast te leggen dat als 
consequentie van de compensatie aan het Verenigd 
Koninkrijk een oplossing voor de bijdrage van de 
bondsrepubliek Duitsland zal worden toegepast op 
dezelfde basis als vorig jaar en dat voor de 
minst ontwikkelde landen ook eenzelfde benadering 
zal worden gevolgd als voor 1982. Daartoe is naar 
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Nederlandse opvatting niet besloten en kan dus 
ook niet worden geformaliseerd. Ten slotte vraagt 
hij de aandacht van de minister van Financiën 
voor de Nederlandse bijdrage aan de zg. lusten
en lastenproblematiek. Het is niet mogelijk 
daaromtrent bij voortduring een afwijzende 
houding in te nemen. 

Minister Ruding acht het vanzelf
sprekend dat over verdere activiteiten naar 
aanleiding van de motie-De Vries zal worden 
gesproken in de coördinatiecommissie en de 
Êcofin-raad. Zonodig zal dit punt aandacht 
behoeven in de contacten tussen de Europese 
Commissie en het comité van permanente 
vertegenwoordigers. 

De minister-president is het eens met 
hetgeen minister Van den Broek naar voren heeft 
gebracht over de notulenverklaringen. Hij stelt 
voor dat in september in de REZ over de vervolg
activiteiten naar aanleiding van de Europese Raad 
zal worden gesproken aan de hand van een daartoe 
door de coördinatiecommissie voorbereid dossier. 
De raad stemt hiermee in. 

d^ UNCTAD VI (Zie notulen m.r. 10 juni 1983, 
punt 3i) 

Minister Ruding informeert naar de 
stand van zaken rond het plan ter zake van een 
speciale actie ten behoeve van de armste 
ontwikkelingslanden. Spreker heeft begrepen dat 
een nieuwe versie van het plan is ingebracht in 
de EG. Minister Schoo antwoordt dat in de 
situatie niet veel wijzigingen zijn opgetreden. 
Vanuit Belgrado is de laatste dagen door het 
secretariaat van de UNCTAD veel publiciteit 
gecreëerd om op Nederland druk uit te oefenen het 
plan formeel in te dienen. Van zowel de 
ontwikkelingslanden als de geïndustrialiseerde 
landen is voor het plan evenwel onvoldoende steun 
te verwachten. De geïndustrialiseerde landen zijn 
niet bereid extra middelen ter beschikking te 
stellen. In Belgrado zal spreekster de komende 
dagen verder informeel overleg plegen; wellicht 
kan de impasse op politiek niveau worden 
doorbroken. Het zou onverstandig zijn aan de druk 
van het UNCTAD-secretariaat toe te geven. In 
Brussel is gesteld dat in Belgrado verder moet 
worden onderhandeld. 


