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2 h. Wijziging van de lijsten I en V behorende bij 
het besluit U.A.-geneesmiddelen (Brief van de 
staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid 
en Cultuur dd. 14 maart 1984, nr.95690, met 
ontwerp-beslu it) 

Zonder discussie aanvaard. 

3. Buitenlands beleid 

a. Ontwerp-instructie voor de Nederlandse 
delegatie naar de 39ste plenaire zitting van 
de economische commissie voor Europa (ECE) van 
de Verenigde Naties van 3 tot 14 april 1984 te 
Geneve (Brief van de minister van Economische 
Zaken dd. 9 maart 1984, nr.184/VI/492, met 
bijlage) 

Zonder discussie aanvaard. 

3 b. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 27 maart 1984 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken dd. 28 maart 
1984, nr.86740, met bijlagen) 

Minister Van den Broek informeert de 
raad ten aanzien van agendapunt 1 "Voorbereiding 
van de Ecofinraad" en agendapunt 3 "Resultaten 
van de Algemene Raad van 27 maart jl." dat de 
Ecofinraad aan de hand van door de Commissie te 
geven voorbeelden, ook even zal spreken over het 
te hanteren systeem voor de Britse compensatie. 
De Ecofin dient echter niet in te gaan op de 
hoogte van de compensatie. Een kwestie die tot 
een pure politieke prestigezaak is geworden. De 
Algemene Raad zal door het werk van de Ecofin 
meer inzicht in de compensâtiesystematiek kunnen 
krijgen. 

Staatssecretaris Van Eekelen voegt 
hieraan toe dat de Commissie heden 30 maart nog 
vergadert over de vraag of zij een concreet 
voorstel zal indienen of alleen rekenvoorbeelden 
zal geven. Het probleem is echter dat een aantal 
in de Ecofin vertegenwoordigde lidstaten het 
systeem niet goed beheerst. Een te technische 
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discussie op ministerieel niveau moet dan ook 
worden voorkomen. Het is beter aan het comité van 
permanente vertegenwoordigers een mandaat te 
geven voor een verdergaande technische discussie. 
Spreker vreest met het Franse voorzitterschap dat 
een technische discussie op ministerieel niveau? 
het Verenigd Koninkrijk zal worden misbruikt voor 
het vertragen van de besluitvorming door te 
stellen dat de kwestie van het compensatiesysteem 
nog een punt van overleg vormt. 

Minister Van Aardenne vraagt naar 
aanleiding van punt 1.1 "Voorbereiding interim 
committee IMF en development committee 
Wereldbank" of het nodig is dat Nederland de 
bondsrepubliek Duitsland over moet halen volledig 
te participeren in een actie ter aanvulling van 
IDA VII. Op zich berust deze zaak op een Frans 
initiatief om uiteindelijk de op Frankrijk 
georiënteerde Afrikaanse landen meer middelen te 
doen toekomen. Aan de landen bezuiden de Sahara 
wordt echter al veel multilaterale hulp 
verstrekt. Hieraan draagt ook Nederland een groot 
deel bij. 

Minister Ruding brengt naar voren dat 
er al maanden binnen en buiten Ecofinverband 
actie gaande is om IDA VII te redden. Hiervoor is 
nu een EG-initiatief noodzakelijk. Om dit 
initiatief kans van slagen te geven, is steun van 
de bondsrepubliek Duitsland hard nodig. IDA VII 
komt ten gunste van de ontvangende landen en 
hieronder vallen niet alleen sub-Saharalanden. 
Spreker vreest een verbrokkeling van IDA indien 
de bondsrepubliek Duitsland niet meedoet. Hij 
acht daarom een koerswijziging niet verstandig. 
Deze lijn is bovendien conform de 
CoCo-uitspraken. Bedacht moet echter worden dat 
over deze kwestie niet op Ecofin-, maar alleen op 
mondiaal niveau kan worden besloten. Spreker 
heeft eveneens aarzelingen over een 
ongecoördineerde discussie in de Ecofin over de 
VK-compensatie. Hij verwacht hiervan weinig 
resultaat. Daarnaast is het mogelijk dat het 
Verenigd Koninkrijk misbruik van de situatie zal 
maken. Hij acht het een moeilijk te verteren zaak 
dat de Ecofin aanvankelijk een tijd buiten de 
compensatieproblematiek is gehouden, maar nu bij 
de huidige moeilijkheden toch te hulp wordt 
geroepen. Hij betwijfelt of een Ecofin-bespreking 
noodzakelijk is, behoudens voor het vaststellen 
van een mandaat voor de PV's. 



Zeer Geheim -5- MR 30 maart 1984 
(pt.3b) 

Minister Van den Broek stelt dat de 
behandeling door de Ecofin-raad een idee van de 
bondsrepubliek Duitsland is geweest, waarbij het 
plafond in de Duitse bijdrage waarschijnlijk de 
aanleiding is geweest. Spreker heeft voor de 
Duitse suggestie geen enthousiasme uitgesproken, 
aangezien Nederland uiteindelijk ook hiervoor de 
rekening zal moeten betalen. 

Minister Schoo verheugt zich over de 
instelling van de minister van Financiën ten 
aanzien van IDA VII. Spreekster beschouwt de door 
minister Van Aardenne geschetste situatie in 
zuidelijk Afrika als het kernprobleem. Omdat 
daaraan alleen door IDA iets aan kan worden 
gedaan, is het zo belangrijk dat IDA VII slaagt. 

Minister Van Aardenne brengt naar voren 
dat Frankrijk zowel via de weg van het Europees 
Ontwikkelingsfonds (EOF) als langs het IDA-kanaal 
probeert meer hulp voor zuidelijk Afrika te 
krijgen. Indien IDA het beste hulpkanaal is, 
moeten andere hulpkanalen terughoudenaer worden 
bekeken. 

Minister Schoo stelt dat daarom wordt 
gepleit voor een nominaal gelijk blijven van het * 
EOF en niet voor een verhoging. 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt de 
raad ter informatie mee dat het geschil over het 
inhouden door het Verenigd Koninkrijk van zijn 
bijdrage is opgelost. De Commissie heeft haar 
verzoek tot betaling van een voorschot 
ingetrokken. Op 2 april zal namelijk een normale 
betaling door de lidstaten moeten plaatsvinden. 
Maandag 2 april a.s. zal de vraag aan de orde 
moeten komen hoe ver het nu met de uitputting van 
het EG-budget staat. Spreker acht de schatting 
van de commissievoorzitter Thorn dat hiervan 
binnen twee a drie maanden sprake zal zijn, 
overdreven. Wel zal door de dreigende uitputting 
de druk op de ketel blijven. Spreker vindt dat 
het Ierse melkprobleem moet worden opgelost om te 
voorkomen dat Ierland en het Verenigd Koninkrijk 
zich achter elkaar gaan verschuilen. De andere 
landbouwverordeningen moeten in elk geval ook 
worden goedgekeurd. 

Minister Braks beschouwt de Ierse eis 
tot uitzondering als het belangrijkste probleem 
om tot een akkoord te komen. Daarnaast heeft het 
Verenigd Koninkrijk een voorstel gedaan met 
betrekking tot de rundvleessector. Ierland blijft 
echter het vitaal belang inroepen, hoewel door de 
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overige lidstaten ter tegemoetkoming aan Ierland 
is ingestemd met een stabilisatie van het Ierse 
prcduktieniveau op het jaar 1983. Spreker heeft 
in Nederland met moeite de harde maatregelen van 
de EG kunnen verdedigen. Hij heeft best begrip 
voor de Ierse situatie, maar aan het inwilligen 
van eisen bestaan grenzen. Bedacht moet worden 
dat Ierland slechts 1% van de EG-bevolking bevat 
en bij inwilliging van haar eis 5% van de 
melkplas toegewezen zou krijgen. Nederland zou 
met 15 miljoen inwoners maar recht hebben op het 
dubbele van het Ierse quotum. Spreker acht 
instemmen met stabilisatie van het produktie-
niveau 1983 het uiterste waartoe hij kan gaan. 
Het lijkt erop dat de bondsrepubliek Duitsland en 
Denemarken ons land redelijk zullen steunen. 
Spreker zegt door commissievoorzitter Thorn onder 
druk te zijn gezet om een eventuele Nederlandse 
blokkade van de besluitvorming te voorkomen. Hij 
wenst echter op de ingeslagen weg door te gaan. 
De organisatie van de besluitvorming kan echter 
nog een probleempunt opleveren. Aanstaande 
maandag zullen de nieuwe prijzen voor melk en 
rundvlees in moeten gaan. Het is echter beter de 
klok stil te zetten dan overhaast besluiten te 
nemen. Spreker kan zich volledig vinden in de 
conclusies van de coördinatiecommissie, ook al 
dreigt het Ierse standpunt te verharden. 

De raad aanvaardt op voorstel van de 
minister-president de conclusies van de 
coördinatiecommissie. 

3 c. Verklaring voorzitter van de Veiligheidsraad 
der Verenigde Naties over gebruik chemische 
wapens in de oorlog tussen Iran en Irak 

Minister Van den Broek merkt op dat het 
Nederlandse initiatief in de Veiligheidsraad om 
te komen tot een resolutie over het gebruik van 
chemische wapens in de oorlog tussen Iran en Irak 
slechts heeft geleid tot een verklaring van de 
voorzitter van de Veiligheidsraad. Deze 
verklaring is echter wel langs dezelfde lijnen 
geformuleerd als de ontwerp-resolutie. Hij 
beschouwt de rol van de Verenigde Staten en 
Frankrijk in deze kwestie als teleurstellend. 
Spreker antwoordt op een vraag van minister 


