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Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Van Aardenne, Braks, 
Brinkman, Van den Broek, De Koning 
Korthals Altes (pt.9, 10 ged., 11, 
en 13c t/m 13e), Rietkerk (pt.9, 
10 ged., 11, 12 en 13c t/m 13e), 
Ruding, Smit en Winsemius (Afwezig 
de ministers Deetman, De Ruiter en 
Schoo) 

Voorts zijn aanwezig de staats
secretarissen Brokx (pt.9 t/m 11), 
Van Eekelen (pt.3). De Graaf (pt.6 
9 t/m 11), Van Houwelingen, 
Van Leijenhorst en Van der Reijden 

Adjunet-secretar issen: drs.A.J.M. 

12 

zijn 

(pt.6) 

Secretar is 

Hoofddirecteur RVD 

mr.J.H.Kist 
drs.A.J.M.van Poppel 
(pt.1 t/m 8, 10 ged., 
13a en 13b) 
drs.G.H.H.Maas (pt.9 , 
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1. Notulen van de vergadering van 14 oktober 1983 
(nr.10651 en 10651b) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
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3 b. Richtlijnen voor de Koninkrijksdelegatie naar 
de 22ste zitting van de conferentie van de FAO 
(Brief van de minister van Landbouw en 
Visserij dd. 18 oktober 1983, nr.492, met 
bijlagen) 

Minister Braks deelt mee dat de 
regering van de Nederlandse Antillen haar 
standpunt inzake het voorstel nog niet kenbaar 
heeft gemaakt. 

De raad aanvaardt het voorstel onder 
oorbehoud van goedkeuring van de regering van de 

Nederlandse Antillen. 

3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 25 oktober 1983 (Brief van de minister van 
Buitenlandse Zaken dd. 25 oktober 1983, 
nr.287085, met bijlagen) 

Minister Ruding overhandigt staats
secretaris Van Eekelen enkele redactionele 
wijzigingsvoorstellen met het verzoek deze in de 
voorgestelde conclusies te verwerken. Staats
secretaris Van Eekelen zegt nader overleg terzake 
met minister Ruding toe. 

De raad stemt op voorstel van de 
minister-president in met de conclusies met de 
aantekening dat staatssecretaris Van Eekelen met 
minister Ruding overleg zal voeren over enkele 
redactionele voorstellen van Financiën. 

3 d. Verslag EG-Onderzoekraad dd. 26 oktober 1983 

Minister Van Aardenne deelt mee dat 
tijdens de EG-Onderzoekraad het zg. ESPRIT-
programma aan de orde is geweest. Omdat het niet 
mogelijk bleek de besprekingen hierover op 
26 oktober af te ronden, is besloten de 
behandeling op 5 november a.s. voort te zetten. 
Mede ten gevolge van de starre houding van Franse 
en Westduitse zijde en de zwakke leiding van het 
voorzitterschap, werd de vergadering van 
26 oktober jl. gekenmerkt door besluiteloosheid. 
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Commissaris Davignon heeft zich in scherpe 
bewoordingen tegen de opstelling van Frankrijk e 
West-Duitsland gekant om de Commissie zo min 
mogelijk bevoegdheden toe te kennen. Ondanks de 
onaangename sfeer die hiervan het gevolg was en 
de teleurstellende ervaringen tot nu toe, zal de 
Nederlandse delegatie zich blijven inzetten voor 
een maximaal haalbaar resultaat. 

3 e. Grenada 

Minister De Koning merkt op dat het 
optreden van de Verenigde Staten op Grenada bij 
de regeringen van de nabij gelegen eilanden, 
waaronder die van de Nederlandse Antillen, 
begrijpelijk grote onrust heeft gewekt. Spreker 
is geneigd de Nederlandse Antillen aan te raden 
initiatieven te nemen om binnen het Caraïbisch 
gebied onderlinge afspraken te maken die erop 
zijn gericht ingrepen van buitenaf te voorkomen. 
Hij vraagt of Buitenlandse Zaken overweegt 
hiertoe stappen te ondernemen. 

Minister Van den Broek heeft begrip 
voor de onrust die op de Nederlandse Antillen is 
ontstaan naar aanleiding van de gebeurtenissen op 
Grenada. Dit eiland behoort samen met een aantal 
andere landen in het betrokken gebied tot de 
organisatie van Oost-Caraïbische staten (OECS) . 
Deze landen hebben onderling een samenwerkings
verdrag dat onder meer voorziet in collectieve 
veiligheidsmaatregelen ingeval één of meer van 
deze landen van buitenaf wordt of worden 
aangevallen. Naar verluidt zouden in het 
onderhavige geval enkele van deze eilanden de 
Verenigde Staten hebben verzocht hulp te bieden 
om in Grenada in te grijpen. Ook de gouverneur-
generaal van Grenada zou hierom hebben gevraagd. 
De Nederlandse regering meent echter dat het 
optreden van de Verenigde Staten in strijd is met 
het handvest van de Verenigde Naties inzake 
zelfbeschikking en non-interventie. Spreker 
betreurt het dat de resolutie van de 
Veiligheidsraad waarin op terugtrekking van alle 
buitenlandse troepen uit Grenada wordt 
aangedrongen, niet is aanvaard. Hij is bereid de 
recente ontwikkelingen met de regering van de 
Nederlandse Antillen te bespreken, maar wijst op 


