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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 8 juli 1983 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
in aansluiting aan de ministerraad 

van het Koninkrijk 

Aanwezig: minister-president Lubbers (beh.pt.5) 
en de ministers Van Aardenne 
(voorzitter bij pt.5), Braks, Brinkman, 
Deetman, De Koning, Korthals Altes, 
Rietkerk (pt.1 t/m 8, 13a en 13f t/m 
13n), Ruding, De Ruiter, Schoo, Smit en 
Winsemius (Afwezig is minister 
Van den Broek) 

Voorts zijn aanwezig de staats
secretarissen Van Amelsvoort (pt.6), 
Bolkestein (pt.3). De Graaf (pt.4 en 
13a) en Scherpenhuizen (pt.5 en 7) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: mevr.mr.E.Stolk 
Hoofddirecteur RVD: mr.M.J.D.van der Voet 

1. Notulen van de vergadering van 24 en 27 juni 1983 
(nr.10521) 

Aangehouden tot een volgende 
vergadering. (Zie ook de punten 13f en 13g). 
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Hamer stukken 

Aanwijzingswet 's Rijks Munt (Brief van de 
staatssecretaris van Financiën dd. 27 juni 
1983, nr.483-2153, met wetsontwerp) 

Zonder discussie aanvaard. 

3• 3uitenlands beleid 

a. Conclusies van de coördinatiecommissie 
„id. 5 juli 1983 (Brief van de staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken dd. 5 juli 1983, 
nr.181414, met bijlage) 

De raad stelt vast dat de conclusies 
zijn aanvaard in de vergadering van 5/6/7 juli 
1983 (pt.3a). 

3 b. Europese staalproblematiek 

Vaar 

ft» Co 

Minister Van Aardenne zet uiteen dat 
binnen de EG in 1981 in overeenstemming met de 
Nederlandse wensen strikte afspraken zijn gemaakt 
over een steunregeling met aflopende termijnen. 
In de plannen voor herstructurering werd bepaald 
dat Ihot raadgevend comitó Europese Gemeenschap 
voor kolen en staal (EGKSjfvoor 1 juli 1983 een 
uitspraak zou doen over de voorgestelde steun
verlening en vermindering van capaciteit. ïHot 
comité\heeft zich daaraan gehouden. Nederland 
heeft op 30 september 1982 een plan ingediend, 
waarin werd uitgegaan van afbraak van capaciteit 
van 500.000 a 600.000 ton ten opzichte van \1010.\ 

De commissie gaat uit van 1980, hetgeen een 
geringere capaciteitsvermindering oplevert. De 
aangemelde reducties bleken in totaal ongeveer de 
helft te zijn van hetgeen noodzakelijk wordt 
geacht. De uitgangspunten die de commissie daar
voor hanteert zijn realistisch te noemen.WMct 
comitQ\\ is van oordeel dat verder ingrijpen in de 
nationale capaciteiten nodig is en wil de 
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aangemelde reducties verdubbelen. Ook van 
Nederland is een verdergaande capaciteits
vermindering gevraagd dan is aangeboden. De eisen 
die aan Nederland zijn gesteld, zijn echter niet 
in evenwicht met de eisen die aan andere landen 
zijn gesteld. Spreker heeft daarover overleg 
gevoerd met onder meer de Europese commissaris 
Davignon, waarbij spreker er zijn teleurstelling 
over heeft uitgesproken dat het Nederlandse plan 
niet is gevolgd. Afbraak van de capaciteit is 
echter ook in het Nederlandse belang, omdat 
alleen op die manier de markt weer normaal kan 
aan functioneren. Hoe deze capaciteitsafbraak 

moet worden ingevuld, zal nader moeten worden 
besproken. De protectionistische maatregelen van 
de Verenigde Staten, waardoor de import in dat 
land van bepaalde staalsoorten wordt bemoeilijkt, 
betreft slechts een segment van de staalmarkt en 
staat buiten de genoemde capaciteitsreductie. 

3 c. UNCTAD VI (Zie notulen m.r. 24 en 27 juni 
1983, punt 3d) 

Minister Schoo merkt op dat aan de 
UNCTAD-conferentie in de Nederlandse pers veel 
aandacht is besteed. Toch is de rol van Nederland 
in de UNCTAD zeer gering. Dat komt onder meer 
door het systeem van onderhandelingen. De 
onderhandelingen worden gevoerd in vier groepen 
van landen. In wezen worden twee fronten gevormd, 
van geïndustrialiseerde landen, de zg. B-landen, 
tegenover China, de Oostbloklanden en de 
ontwikkelingslanden. De nood is in de 
ontwikkelingslanden het hoogst. De B-landen zijn 
het minst bereid hulp te verlenen. De 
ontwikkelingslanden hadden zich bijzonder goed 
voorbereid op de UNCTAD-conferentie en waren 
gezamenlijk tot een genuanceerde opstelling 
gekomen. In de B-landen had het aan goede 
voorbereiding ontbroken. Deze moesten nog tijdens 
de conferentie tot een gezamenlijke standpunt
bepaling trachten te komen en hadden daarvoor 
drie weken nodig. Dit gebrek aan voorbereiding 
werd door de ontwikkelingslanden opgevat als een 
vertragingstactiek. Er is tijdens de UNCTAD 
gesproken over de verschillen in economische 
omstandigheden tussen de landen, waarbij ook 


