
Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN Ex.nr 

Nr. :11093 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 5 oktober 1984 in de Trêveszaal van het 

Kabinet van de minister-president, 
's morgens van 09.00 tot 10.00 uur. 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Brinkman, Van den Broek, 
De Koning, Korthals Altes, Ruding, Smit, 
Winsemius, alsmede 
staatssecretarissen Bolkestein, Van Eekelen 
en Van Zeil. 

Voorts zijn aanwezig de heren Andriessen 
(Europese Commissie), Van Blankenstein (SoZa), 
Engering (EZ), Korteweg (Fi), Posthumus Meijjes 
(BZ), Roberts (BZ), Rutten (PV EG), Trojan 
(Europese Commissie) en De Zeeuw (LV). 

Secretaris : mr J.P.M.H. Merckelbach 
Adjunct-Secretaris: mr T.J.M. van Oorschot. 

1. Notulen van de vergadering van 22 juni 1984 
(nr.10 991) 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld 

2. Mededelingen 

Geen onderwerpen. 
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Verslag van de eerste bijeenkomst van het ad hoe 
Comité voor institutionele vraagstukken (Comité Dooge) 
(Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
d.d. 1 oktober 1984 nr.DIE-267847, met bijlage) 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat de 
aanpak van het Comité enigszins anders is geworden dan 
aanvankelijk werd gedacht. Spreker's suggestie om een 
taakverdeling tot stand te brengen en door individuele 
leden van het Comité een basisstuk te laten maken is 
overgenomen. Voorts is besloten het Comité niet uit te 
breiden. Eventueel kan ad hoe schriftelijk dan wel mon
deling een inbreng worden gevraagd van personen buiten 
het Comité zoals bijvoorbeeld de heer Spinelli. De sa
menwerking in het Comité is bevredigend. 

De minister-president herinnert aan de dis
cussie in de ministerraad waar de vraag aan de orde was 
of de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken wel zo'n 
gelukkige keus was voor het Comité omdat hij zal worden 
gezien als lid van het kabinet. Daarom verdient het de 
voorkeur om aan te sturen op een flexibele formule voor 
het optreden van de heer Van Eekelen in die zin dat hij , 
zonder een bepaald mandaat, naar bevind van zaken kan 
opereren en de ministers regelmatig op de hoogte houdt. 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt mee dat hij 
over 2 weken een overleg met directeuren-generaal heeft 
belegd en dat afgesproken is dat de rapportage zal ge
schieden via de Coördinatie Commissie. 

De heer Andriessen heeft in de eerste verga
dering van het Comité de onafhankelijkheid van de leden 
benadrukt. Spreker rapporteert zelf slechts aan de pre
sident van de Commissie. Het Comité Dooge heeft slechts 
kans van slagen indien het over zekere marges beschikt. 
Aan de Europese Raad van Dublin zal een interimrapport 
worden uitgebracht, zodat deze kan aangeven of de gekozen 
richting juist is en zonodig personele wijzigingen kan 
aanbrengen. Het is een goede zaak dat staatssecretaris 
Van Eekelen een basisstuk betreffende de institutionele 
problematiek heeft toegezegd. Spreker zal zelf de twee 
snelheden-problematiek voor zijn rekening nemen. Het 
Comité Dooge kan niet aan bespreking van dit onderwerp 
ontkomen. Spreker meent dat het Comité in staat zal zijn 
om in december voor de Europese Raad iets substantieels 
op tafel te leggen. 

Minister Ruding informeert naar het soort on
derwerpen dat besproken zal worden en de reikwijdte van 
het Comité. Hij heeft de indruk dat er ook onderwerpen 
bij zijn die nu zeer actief behandeld worden in andere 
kaders waarbij redelijke voortgang wordt geboekt, zoals 
bijvoorbeeld het EMS waar het monetair Comité en de r n m i t A 
Ecofin Raad zich over buigen. De verhouding van het Comité 
Dooge tot hetgeen elders al besproken wordt is niet dui
delijk. Doublures moeten worden voorkomen. Spreker neert 
begrepen, dat naast de staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken twee assistenten in het Comité aanwezig kunnen zijn. 
Hij kan zich voorstellen dat, afhankelijk van het.onder
werp, één van de twee assistenten afkomstig zal zijn van 



Zeer Geheim - 3 - REZ 5 oktober 1984 
(Pt.3) 

een ander departement. 
Minister Van Aardenne sluit zich aan bij de op

merkingen van minister Ruding. De werkwijze van het Comité 
moet nog nader worden bekeken. Ook practische onderwerpen 
moeten evenals de institutionele in goede coördinatie wor
den besproken. 

Minister Van den Broek ontkent niet dat op het 
vlak van het EMS voortgang wordt geboekt, maar het EMS 
kan zich toch lenen voor bespreking in het Comité gezien 
het belang daarvan voor de verdere integratie. De aard van 
het Comité brengt met zich mee dat we moeten proberen ons 
enigszins los te maken van de normale bureaucratie. Alleen 
dan kan de gewenste vooruitgang worden geboekt. Het Comité 
moet onafhankelijk en onbevangen kunnen werken en niet bij 
voorbaat gebonden worden door instructies. Daarom ook acht 
spreker het een minder goede gedachte om rechtstreeks assi
stentie te laten verlenen door ambtenaren van andere de
partementen. Uiteraard zal regelmatig worden gerapporteerd 
via de Coördinatie Commissie. Uiteindelijk gaat het om 
rapportage aan de Europese Raad. Spreker pleit ervoor een 
broedende kip niet in liefde dood te drukken. 

Staatssecretaris Bolkestein meent dat het belang
rijkste probleem niet ligt bij het functioneren van de in
stellingen maar juist op het inhoudelijke vlak. Onze natio
nale voorkeur voor formaliteiten heeft ons al eerder parten 
gespeeld. Daarom zou spreker liever hebben gezien dat het 1 

Nederlandse lid een basisstuk over een inhoudelijk onder
werp had toegezegd. 

De heer Andriessen wijst erop dat het mandaat 
van het Comité is geformuleerd door de Europese Raad van 
Fontainebleau, namelijk dat het Comité tot taak heeft sug
gesties te doen ter verbetering van de Europese samen
werking, zowel op het communautaire gebied als op dat van 
de politieke samenwerking of op enig ander gebied. 
Door deze formulering is een ruim mandaat gegeven, anders 
heeft het Comité ook geen zin. 
Het gaat om de relance van de Gemeenschap waar maar enigs
zins mogelijk. Dit betekent dat ook veel betreden paden 
als het EMS nader moeten worden onderzocht om te zien of 
voortgang mogelijk is. De Gemeenschap moet niet overhoop 
worden gehaald maar een aantal substantiële onderwerpen 
moeten nader worden besproken, zoals de integratie van de 
markten, het EMS, samenwerking bij innovatie en nieuwe 
technologieën. Als het delegatiekarakter te sterk wordt 
benadrukt gaat het normale spel in de Gemeenschap door en 
wordt er weer niets bereikt. De institutionele aspecten 
zijn belangrijker dan staatssecretaris Bolkestein veronder
stelt. , 
De grote impasse waar de Gemeenschap in verkeert is vooral 
van institutionele aard. Daar dient een doorbraak te wor
den gemaakt. 
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Staatssecretaris Van Eekelen wijst op de in
deling van de verschillende onderwerpen zoals vermeld in 
zijn verslag. Het Comité heeft reeds onderkend dat de in
stitutionele aspecten een functie zijn van de substantiële. 
Eerst dient bepaald te worden wat we inhoudelijk van de 
Gemeenschap verwachten, pas daarna moet gekeken worden hoe 
dit institutioneel kan worden onderbouwd. Spreker is vol
ledig bereid om ook substantiële punten in het Comité in 
te brengen. Juist daarvoor heeft hij het overleg met de 
directeuren-generaal bijeen geroepen. Voorts wijst spreker 
er op dat afgesproken is dat elk lid twee medewerkers mag 
hebben, waarvan een ook als vervanger kan optreden en de 
ander als notulist. Hij sluit echter niet uit dat wanner 
het Comité zich op financieel gebied begeeft hij de PV EG 
zal vragen om een financiële notulist. Uiteraard zal hij 
zich laten adviseren door deskundigen van andere departe
menten al naar gelang de onderwerpen. 

De minister-president merkt op dat het mandaat 
door de Europese Raad van Fontainebleau met opzet ruim 
is geformuleerd. Een dergelijk Comité moet zich de nodige 
zelfdiscipline opleggen en een aantal onderwerpen selec
teren. 
Bij de selectie van de verschillende onderwerpen heeft 
staatssecretaris Van Eekelen een belangrijke stem, maar 
niet een beslissende. Als lid van het Comité moet hij niet 
gezien-worden als iemand die het standpunt verkondigt van 
de Nederlandse Regering. Daarom moet hem de nodige ruimte 
worden gelaten. Wel is een maximum aan terugkoppeling ge
wenst door rapportage aan de Raad voor Europese Zaken of 
de ministerraad als staatssecretaris Van Eekelen zulks 
nodig acht of een van de ministers daarom vraagt. 

Staatssecrearis Van Eekelen wijst erop dat zijn 
Britse en Duitse ambtgenoot ook zitting hebben in het Comité 

Minister Ruding acht rapportage achteraf vanzelf
sprekend, doch het gaat hem er om dat vooraf overleg plaats
vindt. Bovendien dient het Comité een onderscheid te maken 
tussen terreinen waar thans niets gebeurt of verkeerde 
dingen gebeuren en terreinen waar de Gemeenschap redelijk 
functioneeert. Spreker verwacht dat het Comité zich op deze 
eerste categorie terreinen zal concentreren. 

De minister-president stelt de volgende conclusies 
voor: 
a. Staatssecretaris Van Eekelen wordt gemachtigd om, gehoord 

het voorbereidende interdepartementale overleg op direc-
teuren-generaal-niveau in het Comité Dooge naar bevind 
van zaken te opereren. 

b. Staatssecretaris Van Eekelen zal de leden van de Raad 
voor Europese Zaken en de ministerraad voortdurend op 
de hoogte houden van de gang van zaken in het Comité 
Dooge. Indien hij dit nodig acht of een van de ministers 
zulks wenst zal een bespreking plaatsvinden in de minis 
terraad of de Raad voor Europese Zaken. 

De raad stemt hiermee in. 


