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Agendapunt 1.7.: Diversen 

Dossieraantekening t.b.v. de 

Coördinatie Commissie van 

12 juli 1983 

Blijkens bijgaand code-bericht zou Haferkamp voornemens zijn aan de 

lunch het VS voorstel aan de orde te stellen om in de herfst een 

bijeenkomst te beleggen van de "7"(+ Commissie) op het niveau van 

Ministers van BZ en Financiën, om te spreken over de follow-up van 

Williamsburg. 

Tijdens de lunch zou men moeten trachten tot een gemeenschapspositie 

terzake te komen. 

In de EcoFin Raad van juni is hierover reeds informeel aan de lunch 

gesproken. Daarover is niet meer bekend dan dat de Benelux Ministers 

geconcerteerd een krachtig pleidooi hebben gevoerd voor het behandelen 

van macro-economische beleidszaken in de OESO en van monetaire zaken 

in het IMF, dat wil zeggen de G-10. Bij dit laats te tekenden de Denen 

(vermoedelijk mede namens de Ieren en Grieken) bezwaar aan en spraken 

de voorkeur uit voor een formule waarbij de Commissie namens de 

Gemeenschap bij de discussies over monetaire zaken betrokken is. 

De vier grotere EG-partners beperkten zich tot aanhoren. Vermoed mag 

worden dat 3 hunner aan de G-5 de voorkeur geven als bestaand 

"technisch" kader (SDR 'valuta') in tegenstelling tot de G-7 die te politiek 

wordt geacht. 

Van Franse zijde is geïndiceerd dat de Franse voorzitter van de G-10 in de 

herfst en marge van de IMF jaarvergadering de G-10 een volle dag bijeen 

zal roepen teneinde de follow-up Williamsburg te bespreken. 

Wellicht dat de EcoFin Raad van a.s. maandag zich opnieuw over de 

follow-up Williamsburg zal buigen. 

U zou de Coördinatie Commissie de volgende conclusie kunnen \ oorlog

gen: 
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Nederland blijft zich afwijzend opstel

len tegenover verdere institutionalise

ring van de bijeenkomsten van de "7" en 

wijst daarom een bijeenkomst van de 

Ministers van BZ en Financiën van de 

"7" en de Commissie af; Nederland 

blijft van mening dat overleg over e-

conomisch beleid in de OESO, over in

ternationale monetaire zaken in het 

IMF, c.q. de G-10 en over handel in het 

G A T T dient plaats te vinden. Voor het 

Deense, Griekse en Ierse probleem (het 

fei t dat zij in de G-10 niet vertegen

woordigd zijn) ware op basis van dit 

uitgangspunt een pragmatische oplos

sing te zoeken. 

In verband hiermee zij ook nog het Franse voorstel gememoreerd voor het 

eind van dit jaar een OESO Ministeriële t e beleggen van de Ministers van 

Financiën en EZ. Nader departementaal overleg over een reactie hierop 

dient nog plaats te vinden, maar het lijkt in lijn te liggen met de 

Nederlandse wens bestaande kaders te gebruiken en te versterken. 

Van een vergadering van Ministers van BZ en Financiën van de "7" avant 

Williamsburg is niets bekend, wel van een drietal vergaderingen van de 

Financiën Ministers van de "7" en van de vergadering, op VS uitnodiging, 

en marge van de OESO, van de "7" - Frankrijk + Zwitserland, Nederland, 

Europese Commissie, OESO, IMF en G A T T . 


