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MINISTERRAAD 
Nr.11074 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 12 oktober 1984 in de Trêveszaal 

van het Kabinet Minister-President, 
aangevangen 's morgens om 10 uur 

en 's middags voortgezet 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Van Aardenne, Braks, 
Brinkman, Van den Broek (pt.3 t/m 5), 
De Koning, Korthals Altes, Rietkerk, 
Ruding, Schoo, Smit (beh.pt.3e, 3f, 6 
en 7) en Winsemius (Afwezig zijn de 
ministers Deetman en De Ruiter) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.7 en 10f), Van Eekelen 
(pt.3). De Graaf (pt.10). Van Houwelingen, 
Kappeyne van de Coppello (pt.5). Koning 
(pt.7) en Korte (pt.5) 

Secretaris : drs.J.Wijnhoud (plv.) 
Adjunct-secretarissen: mr.drs.R.K.Visser 

(pt.1 t/m 10d ged.) 
mevr.drs.G.A.Hofenk 
(pt.lOd ged. t/m 10i) 
mr.J.A.Stenfert Kroese 
(pt.lOj) 

Hoofddirecteur RVD : mr.M.J.D.van der Voet 

1» Notulen van de vergadering van 28 september 1984 
(nr.11061 en 11061b) 

Minister Ruding heeft in verband met de 
algemene politieke en financiële beschouwingen 
geen kans gezien de notulen te bekijken. Hij 
vraagt derhalve om aanhouding. 

Minister Br inkman merkt op nog met 
minister Deetman over deze notulen in gesprek te 
zijn. 

De raad houdt deze notulen aan tot de 
volgende vergadering. 
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Zeer Geheim -13- MR 12 oktober 1984 
(pt.3e) 

De minister-president stelt voor de 
conclusies te aanvaarden met de volgende 
aan teken ingen: 
1° t.a.v. punt 1.2 (verlenging vijfde richtlijn 

scheepsbouw): 
a. Nederland zal zijn speciale positie, gezien 

de opstelling van Denemarken en de 
Bondsrepubliek, gebruiken om tot een zo 
groot mogelijke degressiviteit in de 
regeling te komen. 
De nieuwe afspraken over de scheepsbouw 
zoals genoemd onder a, zullen niet 
vooruitlopen op maatregelen die in 
Nederland voor de scheepsbouw?zullen worden 
genomen. 

2° t.a.v. punt 1.5 (ontwikkelingsprogramma voor 
niet-energetische grondstoffen): Nederland zal 
streven naar een compromis over het Franse 
voorstel om de steun te beperken tot in de 
Gemeenschap gevestigde ondernemingen, in die 
zin dat ondernemingen met hoofdvestigingen) in 
één van de lidstaten wel onder de regeling 
vallen. 

De raad stemt hiermee in. 

3 f. EG - ACS 

Staatssecretaris Van Eekelen verklaart 
dat binnen de EG met veel moeite overeenstemming 
is bereikt over een bedrag van f.7 mld voor het 
Europees ontwikkelingsfonds (EOF). Tevoren was al 
overeenstemming bereikt over de verdeelsleutel 
voor de Benelux-landen, aangezien die landen 
verhoudingsgewijs te veel betaalden. Frankrijk is 
van mening dat de f.7 mld te weinig is en de 
ACS-landen hebben zich daarbij aangesloten. De 
Nederlandse opstelling is dat het EOF door de EG 
zelf wordt vastgesteld en dat de ACS-landen 
daarbij niet worden betrokken. Spreker vreest dat 
onder de huidige omstandigheden op het gebied van 
de mensenrechten in de onderhandelingen met de 
ACS-landen minder zal kunnen worden bereikt. Wel 
moet er aan worden vastgehouden dat de mensen
rechten in de preambule van het nieuwe verdrag 
worden genoemd, aangezien dit anders voor het 
Nederlandse parlement onacceptabel zal zijn. 
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