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Beknopte discussienota inzake de problematiek van Mde twee snel-
heden" in de Europese integratie 

De Europese integratie bevindt zich in een impasse. Het besluitvor
mingsproces verloopt uiterst moeizaam, zo het ten aanzien van 
bepaalde onderwerpen al niet geheel stagneert. Te verwachten valt 
dat door de uitbreiding met Spanje en Portugal deze hoogst 
ongewenste ontwikkeling nog sterker wordt. 

De vraag doet zich voor of de impasse in de besluitvorming door 
het invoeren van een twee-snelheden-systeem kan worden doorbro
ken. Zo ja, wat zijn de te verwachten ontwikkelingen van een 
dergelijk systeem. Wegen de voordelen ervan op tegen de nadelen? 
Kortom is het waard dit instrument te gebruiken en zo ja, onder 
welke voorwaarden? 

Alvorens hierop in te gaan dient nadere inhoud te worden gegeven 
aan het systeem van twee snelheden. 

Wat is "twee snelheden"? In zijn algemeenheid betekent een systeem van twee snelheden dat 
een bepaalde (Gemeenschaps)activiteit voor de verschillende lid
staten tot een uiteenlopende toepassing leidt, die bewust wordt 
overeengekomen en die afwijkt van de tot dusver normaal gevolgde 
praktijk . 

Reeds nu zijn er praktijkvoorbeelden van twee snelheden. Ervan 
uitgaande dat "normale" communautaire regels leiden tot gelijke 
(uniforme) toepassing op dezelfde voorwaarden wat tijd en plaats 
betreft , kan men allereerst een afwijking constateren, die tot 
verschillende toepassing leidt omdat de onderliggende situaties 
verschillend zijn. Dit hoeft niet in strijd t e komen met het non
discriminatiebeginsel. Integendeel: uniforme toepassing zou in zo fn 
geval juist to t discriminatie kunnen leiden. 

Deze toe laa tbare variat ies en nuances in het beleid zijn tot 
dusverre t e weinig toegepast . Ze zouden in feite ook niet als twee 
snelheden moeten worden beschouwd. 

Een volgende stap is, dat bepaalde lidstaten wordt toegestaan een 
bepaald communautair besluit niet toe te passen. Een voorbeeld 
hiervan is het jarenlange uitstel van de invoering van de BTW in 
I tal ië . Hieraan verwant is een besluit waarbij, zonder fundamenteel 
verschillende onderliggende si tuaties, bepaalde lidstaten een vol
s t rekt ander regime mogen blijven toepassen dan de meerderheid. 
Een voorbeeld hiervan is de toepassing van het woonland-beginsel 
door Frankrijk in het kinderbijslagbesluit van 1971 voor migrerende 
arbeiders dat voor de andere l idstaten gebaseerd is op het werk-
land-beginsel. 

x) Deze uiteenlopende toepassing kan meer dan twee vormen aanne
men. De term twee snelheden is dus onvolledig, maar wordt 
terwil le van de eenvoud aangehouden. 



Een veel verdergaande vorm van twee snelheden is een samenwer
king van een aantal lidstaten, terwijl de overigen hier geheel buiten 
staan. Dit zal, wil men niet in strijd komen met de grondslagen van 
het Gemeenschapsrecht alleen mogelijk zijn bij een buiten-com
munautaire activiteit. Het EEG-verdrag kent hiertoe slechts één 
mogelijkheid, nl. in artikel 233 (het BLEU- en Benelux-artikel), 
maar het is de vraag of dit als een voorbeeld van twee snelheden 
kan worden aangemerkt, aangezien het gaat om de continuering 
van een aan het verdrag voorafgaande situatie. Theoretisch denk
baar zou zijn dat zo'n mogelijkheid zou worden geschapen voor 
nieuwe situaties maar dit zou een ingrijpende verdragswijziging 
betekenen. 

Het EMS is een speciaal geval en vormt in al zijn onderdelen een 
mengvorm van normaal communautair beleid en twee snelheden. 

Voordelen 
In het beleid worden meer mogelijkheden gecreëerd om rekening te 
houden met de sterker uiteenlopende situaties in een Gemeenschap 
van tien respectievelijk twaalf lidstaten. 
De lidstaten die voortdurend dwars liggen bij de verdere ontwikke
ling van (nieuw) beleid wordt de wind uit de zeilen genomen. 
De lidstaten, die economisch niet in staat zijn aan bepaald beleid 
deel te nemen, wordt de mogelijkheid gegeven van een voorberei
ding op die regeling op een later moment. 
De besluitvorming wordt weer op gang gebracht zodat de Gemeen
schap weer gaat leven en groeien, en weer vertrouwen 
ontstaat in de toekomst van de Europese eenwording. 

Nadelen 
De verworvenheden van de Europese eenwording komen in gevaar 
omdat afgegleden wordt naar buiten communautaire samenwerking, 
die de communautaire constructie uitholt. 
De budgettaire en institutionele consequenties zijn op zijn minst 
onduidelijk en kunnen desintegrerend werken. 
Er ontstaat een aanzienlijke mate van rechtsonzekerheid. 
Het gevaar van het ontstaan van een onoverzichtelijke "lappede-
ken" van multilaterale afspraken tussen telkens verschillende groe
peringen. 
Het gevaar van het ontstaan van "eerste en tweede klas" lidstaten. 
Het gevaar van concurrentievervalsing. 

De afweging van voor- en nadelen is in kort bestek niet doenlijk. 
Wel is duidelijk dat voor- en nadelen pregnanter worden naarmate 
het een verdergaande vorm van twee snelheden betreft. Aan de 
hand van enkele voorbeelden wordt getracht enige nadere inhoud te 
geven aan de voor- en nadelen. 

Eerste voorbeeld In de Vervoersraad wordt al vele jaren gesproken over de harmoni
satie van de maten en gewichten van vrachtauto's voor het interna
tionale vrachtvervoer. 

Ondanks zeer langdurige discussies blijven echter de posities uit
eenlopend. Gesimplificeerd komt het erop neer dat het VK en 
Ierland niet het maximum gewicht aanvaarden dat voor de andere 
lidstaten de laagste grens vormt. 



Het is hoogst waarschijnlijk dat een Raadsbesluit waarbij vr>or het 
VK en Ierland een lager maximum gewicht wordt toegestaan terwijl 
in de rest van de Gemeenschap een hoger maximum gewicht zou 
gelden door deze twee landen zou worden aanvaard. Het is duidelijk 
dat een dergelijke regeling nadelig is voor de wegvervoersonder-
nemingen in de overige lidstaten. Mede daarom is een dergel 
besluit niet tot stand gekomen en duurt de impasse voort. Deze 
leidt ertoe dat het vrachtvervoer over de weg op dit punt dus nog 
ongeregeld blijft en de nationale bepalingen met de hieruit voort
vloeiende belemmeringen blijven voortbestaan. 
In zo'n situatie zou een twee snelheden besluit een oplossing kunnen 
bieden. 

Het VK en Ierland zouden daarbij tijdelijk worden vrijgesteld van 
de verplichting vrachtauto's tot het maximum gewicht toe te laten. 
Men dient daarbij wel zorgvuldig te regelen hoe deze tijdelijke 
situatie omgezet wordt in een definitieve met volledige toepassing 
van de reeels door het VK en Ierland. 

0 
Tweede voorbeeld De HFR (Hoge Flux Reactor) te Petten vormt een onderdeel van 

het programma van de Gemeenschappelijke Centra van Onderzoek 
(GCO). Deze reactor wordt echter slechts voor + 15% benut door 
de Gemeenschap en voor de rest door de BRD en Nederland. 
Terwille van de financiering van het gebruik van de HFR nemen de 
BRD en Nederland 80% voor hun rekening , de Gemeenschap de 
resterende 20%. 

Derde voorbeeld In het recente Raadsbesluit tot beperking van de melkproductie is 
voor Ierland een uitzondering gemaakt voor de berekening van de 
basishoeveelheid waarboven de zgn. superheffing moet worden 
toegepast. Dit besluit leidt tot een duidelijk afwijkende behande
ling van de producenten in een lidstaat. Een besluit dat ook 
aanzienlijke budgettaire consequenties heeft. 

Vierde voorbeeld Een volgend geval, waarvoor nog geen concreet voorbeeld kan 
worden aangegeven, zou zijn dat na lange discussies over een 

- Commissievoorstel duidelijk wordt dat een of meer lidstaten vol
strekt niet bereid zijn om tot een regeling te komen, terwijl de 
anderen hieraan zeer grote behoefte hebben. Laten we bovendien 
aannemen dat in dit geval aan het besluit budgettaire consequen
ties zijn verbonden. Er komt in dit geval geen communautair 
besluit tot stand, in het midden latend of dit komt doordat 
unanimiteit vereist is of dat het "akkoord" van Luxemburg dit 
verhinderd of dat de vereiste gekwalificeerde meerderheid niet 
gehaald wordt. 

De lidstaten die grote behoefte hebben aan de regeling besluiten 
om deze buiten de communautaire context om en door middel van 
nationale financiering tot stand te brengen. Het betreft derhalve 
verdragsmaterie die op inter-gouvernementele wijze buiten de 
Gemeenschap wordt geregeld. 

Deze uiteenlopende gevallen, die in zekere zin uitersten zijn, geven 
aan, dat het twee snelheden-concept een ruim gebied bestrijkt en 
dat de gevolgen met de daaraan verbonden voor- en nadelen zeer 
verschiilend kunnen zijn. 



Het is duidelijk dat, ook voor de rechtszekerheid, sommige gevallen 
ongewenste gevolgen kunnen hebben en andere zonder bezwaar 
kunnen worden toegepast. 

Het lijkt daarom noodzakelijk om de eventuele toepassing van een 
systeem van twee snelheden aan voorwaarden te verbinden om de 
evidente nadelen te voorkomen respectievelijk tot een aanvaard
baar minimum te beperken. 

Als belangrijkste gevaar moet wel gezien worden de aantasting en 
uitholling van het communautaire systeem door buiten communau
taire activiteiten. 

Voorwaarden Ruwweg zouden de voorwaarden als volgt kunnen worden aange
duid: 

1. Beperking in de tijd van de afwijkende regeling. 
2. Toepassing communautaire procedures (voorstel Commissie, besluit 

Raad enz.) . 
3. Per geval (of dossier) beslissen. 
kè Niet de essentialia van de Gemeenschap aantasten of in gevaar 

brengen. 

Indien aan deze voorwaarden volledig zou worden voldaan, zal het 
toepassingsgebied van het twee snelheden-concept waarschijnlijk 
slechts beperkt blijven. Met name valt te denken aan de harmonisa
tie van de wetgeving en andere besluiten zonder budgettaire 
gevolgen en zonder directe effecten op het handelsverkeer. 

De tot dusver toegepaste gevallen van twee snelheden zijn enigs
zins bij toeval en ad-hoc tot stand gekomen. Het invoeren van een 
systeem van twee snelheden zou echter duidelijk een dubbel doel 
moeten dienen, naast uiteraard de besluitvorming te vergemakke
lijken, zou het er toe moeten bijdragen, vooral die lidstaten die 
stelselmatig dwars liggen bij de verdere ontwikkeling van beleid te 
confronteren met de dreiging van een isolement en een verlies aan 
invloed. Een meer bewust toepassen van een twee snelheden 
systeem, zelfs op beperkte schaal, kan er toe bijdragen dat 
bovengenoemde lidstaten zich aanzienlijk coöperatiever en positie
ver gaan gedragen in de communautaire besluitvorming. 

De gedachtenwisseling zou zich kunnen concentreren op de volgen
de vragen: 

1. Zou Nederland een twee snelheden-conceptie willen bepleiten die 
in uiterste consequentie zou inhouden dat een aantal lidstaten het 
communautaire kader zou kunnen verlaten om in klein verband 
aparte overeenkomsten tot stand te brengen (uiteraard na mislukte 
pogingen tot overeenstemming in communautair kader)? 

2. Zou Nederland willen bepleiten dat in het EG-Verdrag de mogelijk
heid wordt geopend voor een aantal lidstaten om (op bepaalde 
gebieden?) tot eigen actie te kunnen besluiten, naar men mag 
aannemen onder bepaalde voorwaarden van communautair toe
zicht? 



3. Zou Nederland bereid zijn om binnen het communautaire kader 
naar een maximale toepassing van het twee snelheden-r ?pt t e 
s t reven, ook indien dit tot gevolg zou hebben dat een aantal 
nadelen, bijv. t .a .v. het handelsverkeer, de rechtszekerheid van de 
gemeenschappeli jke financiering, op de koop toe moeten worden 
genomen? 

4. Zou Nederland bereid zijn een beperkte toepassing van een twee 
snelheden systeem te beplei ten voor uitzonderli jke gevallen die 
dringend om besluitvorming vragen? Een en ander onder str ingente 
voorwaarden zodat de nadelen t o t een minimum beperkt blijven. 

5. Of blijft he t s t reven (voorlopig) ger icht op een wat flexibelere ad-
hoe prakti jk, maar binnen randvoorwaarden die desintegrerende 
bijwerkingen van gedi f ferent ieerde in tegra t ie ui ts lui ten? 

DGES, 28 sep tember 1984 



Bijlage bij notitie inzake twee snelheden, ter behandeling in de 
REZ van 5 oktober 1984 

Het "akkoord" van Luxemburg 

Hoewel het inroepen van het vitaal belang door een lidstaat om een 

meerderheidsbesluit te voorkomen, een op zichzelf staand institu

tioneel probleem vormt, zijn er zekere verbanden met de proble

matiek van de twee snelheden. 

Dat het besluitvormingsproces in de Gemeenschap zo moeizaam 

verloopt, zo niet stagneert, vindt voor een deel zijn oorzaak in het 

feit dat vrijwel geen meerderheidsbesluiten worden genomen, hoe

wel het verdrag dit op een aantal onderdelen expliciet mogelijk 

maakt. 

Het "akkoord" van Luxemburg, dat Frankrijk in 1966 tegenover zijn 

toenmalige vijf partners plaatste, is geleidelijk ontaard in een 

middel dat te pas en te onpas door een aantal lidstaten wordt 

aangewend. Gesimplificeerd kan worden gesteld dat Ierland en 

Frankrijk de indruk wekken een genuanceerd gebruik ervan voor te 

staan. Daarentegen zijn het VK, Denemarken en Griekenland van 

mening dat het vitaal belang steeds ingeroepen kan worden als een 

lidstaat dit wenst. Het is in die visie zo, dat alleen het betrokken 

land kan bepalen of er een vitaal belang op het spel staat, de 

andere lidstaten zouden zich hier zonder meer bij moeten neerleg

gen. 

De overige lidstaten, BRD, Italië en de Benelux-landen, hebben 

formeel nimmer het vitaal belang erkend als grond om van de 

verdragsregels af te wijken. Het is duidelijk dat deze lidstaten in 

een zwakkere onderhandelingspositie kunnen geraken dan de landen 

die het "wapen" van het vitaal belang hanteren. De vraag dringt 

zich op of men zich maar niet moet neerleggen bij deze situatie en 

ook zelf de mogelijkheid moet overwegen door middel van het 

inroepen van het vitaal belang een veto uit te spreken over 

besluiten die men niet wenst. 



Tn de eerste plaats moet opgemerkt worden dat het niet nodig en 
ook inopportuun zou zijn in de tegenwoordige situatie van de daken 
te roepen dat men nimmer het vitaal belang zou inroepen. Men kan 
zeer wel enige onzekerheid op dit punt laten betaan. Er zijn 
trouwens voorbeelden dat in vakraden met het wapen van het vitaal 
belang is gedreigd door één van de vijf landen, die formeel dit 
vetorecht afwijzen. 

Voorts is de positie niet zo zwak als wel wordt gedacht. In dit 

verband zij herinnerd aan de besluiten over de landbouwprijzen in 

1982. Ondanks het feit dat het VK toen het vitaal belang inriep en 

hierbij steun kreeg van Denemarken en Griekenland zijn deze 

besluiten tot stand gekomen op basis van een stemming met 

gekwalificeerde meerderheid. Doorslaggevend hierbij was dat 

Frankrijk en Ierland van mening waren, dat het vitaal belang in dit 

geval ten onrechte was ingeroepen. Het is dus een minderheid die 

overstemd kan worden, die een onbeperkt gebruik van het veto

recht voorstaat. 

Zou het dan geen zin hebben ons aan te sluiten bij de Frans/Ierse 

opstelling? 

Hiervoor lijkt weinig reden aanwezig. De drie extremen zouden in 

hun houding gesterkt worden en nog minder bereidheid tonen zich 

te onderwerpen aan de normale verdragsregels. Anderzijds is 

duidelijk geworden dat wanneer van een werkelijk vitaal belang 

sprake is, men zonder zich op het akkoord van Luxemburg te 

beroepen de Commissie en de andere lidstaten kan overtuigen dat 

naar een andere oplossing moet worden gezocht. 

Niet ondenkbaar is dat op termijn ook landen als het VK en 

Denemarken tot het inzicht komen, dat de verdere ontwikkeling 

van de Gemeenschap ook voor hen van groot belang is en dat zij 

zich daarbij geen isolement kunnen veroorloven, zodat zij tot een 

meer genuanceerde opvatting komen over het akkoord van Luxem

burg. Per slot van rekening is ook Frankrijk de uitvinder van dit 

monstrum tot een veel redelijker positie gekomen. 



De oorspronkelijke verdragsregels zijn nog steeds goed, een afglij

den van met name Nederland zou de mogelijkheid van een juiste 

toepassing ervan vermoedelijk voorgoed wegnemen. Ook dient 

bedacht te worden dat een aanvaarding van het akkoord van 

Luxemburg door Nederland door de overige Benelux-partners niet 

zou worden begrepen en ons van die zijde aan veel kritiek zou 

blootstel len. D i t neemt niet weg dat in de praktijk naar een 

genuanceerde toepassing van stemprocedures moet worden ge

streefd, ook al blijven de principiële posities onverlet. 


