
Zeer Geheim 

RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN 

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.10991) 

De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen 

Geen onderwerpen. 
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L Discussienota Inzake de problematiek van "de twee 
snelheden" in de Europese integratie"" 
(Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
d.d. 1 oktober 1984 nr.DIE-267848, met bijlage) 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat de dis
cussienota voor rekening komt van Buitenlandse Zaken en 
moer een samenvatting is van de interdepartementale dis
cussie dan een interdepartementaal gecoördineerd standpunt. 

Minister Braks heeft er begrip voor dat men, ge
let op de moeilijke besluitvorming in de Gemeenschap, is 
gaan zoeken naar wegen om de blokkades te doorbreken. 
Maar het gaat hem te ver om de doelstelling van de Gemeen
schap daarvoor in de weegschaal te stellen. Wij willen toe-
qrooion n.i.ii t v n i|oïn U M J roiM ' i I Kurnpa; nltM n.i.n .vn Kurop.i 

"4 la carte 9 1. Bij de voorbeelden van twee snelheden in de 
discussienota wordt ook de uitzondering voor Ierland ge
noemd bij de toepassing van de superheffing. Dit is geen 
voorbeeld van twee snelheden want de superheffing wordt 
wel toegepast in Ierland, zij het met een andere berekeninc 
grondslag. Hier wordt een zekere souplesse aanvaard zonder 
dat er sprake is van een afwijkende juridische status. 
Maar in het kader van de harmonisatie van wetgeving worden 
vaak allerlei optionele afspraken gemaakt waardoor aparte 
juridische kaders worden gecreëerd voor de achterblijvers. 
Dit dient vooral niet bevorderd te worden, ook niet voor 
wat betreft de besluitvorming. 
Iets anders is als lidstaten zoals de Benelux ruimte wordt 
geboden om versneld tot integratie te komen. Ook ten aan 
zien van het milieubeleid zou ruimte voor versnelling van 
de integratie moeten komen. Spreker heeft ernstig bezwaar 
tegen ruimte voor achterblijvers en hij zou dan ook de 
vijf vragen die gesteld worden in de discussienota ont
kennend willen beantwoorden, uitzonderingen op de regel 
moeten mogelijk zijn, mits in communautair kader en mits 
van tijdelijke aard. 

Minister De Koning merkt op dat de problemen 
bij de besluitvorming vooral naar voren zijn gekomen na de 
uitbreiding van de Gemeenschap van de Zes. Spreker vreest 
grote risico's als het principe van twee snelheden in 
Europa wordt geaccepteerd. 
In zekere mate wordt er in de praktijk wel twee snelheden 
buiten het gemeenschapskader geaccepteerd, zoals bijvoor
beeld het EMS. Als alle lidstaten tot het EMS zouden toe
treden zou dit een grote stap vooruit zijn. Men zou moeten 
onderzoeken op welke terreinen men verder kan komen buiten 
communautair kader,om deze dan later in te bedden in de 
Gemeenschap. Binnen de Gemeenschap ziet spreker geen onder 
werpen die een "twee snelheden"-beleid zouden rechtvaar
digen. Ook voor de transportsector kunnen oplossingen ge
vonden worden binnen de Gemeenschap. 
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Minister Van Aardenne meent dat er in Europa een 
aantal beslissingen genomen moet worden wil de Gemeenschap 
niet verzanden. Spreker wil geenszins een tegenstelling 
creëren tussen de "oude Zes", de "nieuwe Vier" en de twee 
toetreders. Het gaat er alleen om dat bepaalde lidstaten 
die nog niet meekunnen alleen daarom de besluitvorming van 
de hele Gemeenschap kunnen ophouden. Het twee snelheden-
concept wordt in feite al toegepast buiten het communau
taire kader om, bijvoorbeeld ten aanzien van het EMS. De 
vraag is of dit ook kan gebeuren binnen het gemeenschaps
kader maar dan onder controle van de Gemeenschapsorganen. 
Op pagina twee van de notitie worden de voor- en nadelen 
opgesomd. Wat de nadelen betreft komen de verworvenheden 
van de Europese eenwording ook in gevaar bij verstarring. 
Concurrentievervalsing treedt ook op als er in gemeen
schapsverband niets gebeurt en de lidstaten hun eigen gang 
gaan. De budgettaire nadelen treden ook op als twee landen 
bilaterale afspraken maken. Men dient genuanceerd te denken 
om regionale onderonsjes te voorkomen. Voorwaarde is wel 
dat per geval wordt beslist; dat communautaire procedures 
worden toegepast en dat de afwijking liefst van tijdelijke 
aard is. Van de in de notitie gestelde vragen beantwoordt 
spreker vraag 1 ontkennend, vraag 2 en 3 bevestigend ter
wijl het antwoord op vraag 4 en 5 afhangt van het dossier 
en van de uitwerking die het op de Gemeenschap heeft. Spre
ker verwacht dat de raad zich op een bevestigend antwoord 
op vraag 4 en vraag 5 zal kunnen vinden. Hoe meer "twee 
snelheden" in communautair kader wordt ingebracht hoe beter 
maar het inroepen van "vitaal belang" werkt te verlammend. 
Er moeten mogelijkheden komen om uitzonderingen toe te 
staan zodat blokkades door het inroepen van "vitaal belang" 
kunnen worden overwonnen. 

Minister Korthals Altes meent dat het met name 
gaat om het dilemma: hoe moet het kwaad van het niet be
reiken van overeenstemming worden bestreden. Het accoord 
van Luxemburg bood aanvankelijk een uitlaatklep, maar dit 
wordt nu te onpas ingeroepen. Met het "twee snelheden-
concept wordt een nieuwe uitlaatklep gecreëerd: een una
nieme beslissing met een plurale inhoud. De vraag is wat 
zwaarder moet wegen: toch met de integratie van Europa 
doorgaan of allerlei uitwegen zoeken zodat meerderheids
beslissingen in feite niet meer nodig zijn. Spreker is van 
oordeel, dat naast het accoord van Luxemburg niets nieuws 
moet worden gecreëerd, maar dat wel moet worden verzekerd 
dat alleen op Vitaal belang een beroep kan worden gedaan 
als er inderdaad een echt vitaal belang geschonden dreigt 
te worden. 

Staatssecretaris Bolkestein ziet maar twee alter
natieven: of strikte toepassing van het Verdrag van Rome 
zodat daar waar mogelijk meerderheidsbesluiten worden toe
gepast; of doormodderen als nu. Daar het eerste niet snel 



zal gebeuren zullen wij dus blijven doormodderen. Gevolg 
daarvan is dat de integratie maar mondjesmaat zal door
gaan en gevolg daarvan is weer dat geen interne markt tot 
stand komt die de concurrentie van de Verenigde Staten en 
Japan kan weerstaan. De Gemeenschap zakt dan af naar de 
tweede categorie landen op industriegebied. Om dit te voor
komen is spreker voorstander van een negatieve integratie 
(dit is het wegnemen van belemmeringen) met toepassing van 
twee snelheden, zodanig dat de lidstaten die aanvankelijk 
niet meedoen later kunnen aansluiten. Naar dit idee moet 
serieus gekeken worden. Het politieke effect dat Nederland 
in deze richting denkt moet niet onderschat worden. Het 
zal niet alleen een land als Griekenland maar ook de toe-
tredingscandidaten prikkelen om water in de wijn te doen. 
Spreker verwacht niet dat Frankrijk spoedig afstand zal 
willen doen van het vetorecht op basis van het accoord 
van Luxemburg. 

Minister Brinkman wenst zich om principiële en 
practische redenen te verzetten tegen een systeem van twee 
snelheden. Als het niet mogelijk blijkt het systeem van 
binnen uit te veranderen moet naar mogelijkheden worden 
gezocht om door druk van buiten veranderingen teweeg te 
brengen. 
Men moet proberen om met de Benelux of door andere bi- ( 

laterale en trilaterale afspraken aan te tonen dat een 
verdergaande integratie.op bepaalde terreinen grote voor
delen oplevert. 

Minister Ruding weet nog niet wat het zwaarst 
moet wegen. Enerzijds is een twee snelheden concept strij
dig met het ideaal. Anderzijds is het wel realistisch en 
bijna onvermijdelijk na de toetreding van Spanje en Portu
gal. Activiteiten die thans buiten de communautaire kaders 
plaatsvinden moeten mogelijk blijven. Binnen de communau
taire kaders is de afweging moeilijk. Spreker is geneigd 
om zich tegen een twee snelheden concept te verzetten als 
dit ten aanzien van de betrokken activiteiten een stap 
achteruit zou betekenen. Als echter een stap vooruit kan 
worden gemaakt, die door enkele landen nog niet kan worden 
gevolgd, zou hij hiertegen geen bezwaar hebben. Het alter
natief is immers dat er niets gebeurt. Spreker bepleit een 
ad hoe benadering en vindt het daarom moeilijk de vragen 
gesteld in de discussienota, met ja of neen te beantwoor
den. Hij zou vraag 1 ontkennend willen beantwoorden en 
vraag 2 ook; vraag 3 eigenlijk ontkennend, doch in sommige 
situaties bevestigend, vraag 4 in de meeste gevallen be
vestigend en vraag 5 altijd bevestigend. 
Het EMS is naar zijn oordeel een redelijk positief voor
beeld van twee snelheden. Twee snelheden is overigens een 
onderwerp dat zeker in het Comité Dooge moet worden be
sproken. Hopelijk kan staatssecretaris Van Eekelen in het 
Comité Dooge richting geven voor de discussie over dit on
derwerp. 
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Minister Smit staat afwijzend ten aanzien van een 

f veel 

twee snelheden concept, tenzij onder bepaalde voorwaarden 
Zij wijst op het dossier afmetingen en gewichten in de 
transport-sector waar een uitzonderingspositie voor het 
Verenigd Koninkrijk is gecreëerd die in de tijd is beperkt. 
Twee snelheden is voor haar alleen aanvaardbaar als daarbij 
per onderwerp een einddatum is vastgesteld en als vaststaat 
dat geen essentiële Gemeenschapsbelangen in het geding zijn. 

De Heer Andriessen wijst erop dat het Verdrag veel 
ruimte biedt voor differentiatie die in de practijk ook vaak 
wordt benut. Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen 
gedifferentieerde integratie en een twee snelheden-concept, 
dat of het institutioneel functioneren van de Gemeenschap 
aantast of wezenlijke Gemeenschappelijke taken.Gedifferen
tieerde integratie is dus mogelijk, maar wordt pas moeilijk 
als bepaalde lidstaten zich verzetten wanneer andere verder 
willen. Het voordeel van een discussie daarover is dat de 
Lidstaten kleur moeten bekennen. Een aantal zaken die ge
wenst worden - harmonisatie van het belastingstelsels en 
van wetgeving (artikel 99 en 100) en de toepassing van 
artikel 2 35 - vergen tot op heden unanimiteitsbesluiten. 
Als men ook op deze gebieden twee snelheden wil toepassen 
tast men ook het unanimiteitsvereiste aan en daarmee de 
essentie van de verdragsstructuur. Spreker bepleit hier de 
nodige terughoudendheid. Buiten het Verdrag kan met een 
twee snelheden-concept worden gewerkt, al zal het veel-
moeite kosten om een onderwerp dat tussen een aantal lid
staten is geregeld later in het Gemeenschapskader te 
brengen. Spreker ziet meer voordelen in het optimaal be
nutten van de differentiatiemogelijkheden die het verdrag 
biedt en die nog lang niet zijn uitgeput. Een fundamentele 
keuze voor twee-snelheden met een eigen institutionele 
bovenbouw stuit op grote bezwaren. 

Minister Winsemius heeft er bezwaar tegen als een 
twee snelheden-concept wordt gezien als een keuze tussen 
vertraging of versnelling. In de milieusector, waar men 
niet?verder is dan 20 jaar geleden,bestaat een onwerkbare si 
tuatie die nog erger wordt als Spanje en Portugal zijn toe
getreden. Deze landen hebben op dit gebied een grote ach
terstand. Het zwaveldioxideprobleem beroert landen als het 
Verenigd Koninkrijk, Ierland en Griekenland nauwelijks. 
De milieu-effect-rapportage wordt geblokkeerd door Dene
marken. Nederland heeft er belang bij dat andere Lidsta
ten op deze terreinen tot actie overgaan. 
De Duitse staatssecretaris voor Milieu-aangeDegenheden heeft 
om Nederlandse steun gevraagd voor zijn standpunt ten aan
zien van lood in benzine. Frankrijk en Italië blokkeren 
iedere voortgang in dit dossier uit vrees voor hun auto-
.industrie. De Bondsrepubliek Duitsland kan zich, onder druk 

stemmen b i j v a n d e eigen auto-industrie een alleengang ten aanzien van 
gekwalifi- l o o d i n benzine bijna niet veroorloven. Het Gemeenschaps

instrumentarium is absoluut niet geschikt voor het milieu
beleid en daarom acht spreker een twee snelheden-conceptf* 
onontkoombaar. Hij is daarom geneigd alle 5 vragen 
notitie bcvcotigond to beantwoorden. 
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De minister-president sluit zich voor de beant
woording van de vragen aan bij de pragmatische benadering 
van minister Ruding. Spreker is beducht voor een Europa 
met twee snelheden. Indien men hiervoor per onderwerp com
munautaire organen gaat gebruiken rijst toch voortdurend 
de vraag: met welke landen zijn we eigenlijk bezig. Spre
ker is het met de heer Andriessen eens dat de differentia
tie-mogelijkheden die het verdrag biedt, optimaal moeten 
worden benut. Het heeft grote voordelen om harmonisatie 
te bereiken via de weg van geleidelijkheid maar daarbij 
moet men wel kunnen aanvaarden dat bepaalde landen bepaal
de zaken later doen, mits maar een tijdpad is overeenge
komen. Dit sluit ook beter aan bij de politieke cultuur. 
Ook in Nederland is het zo dat nieuwe ideeën slechts staps
gewijs kunnen worden gerealiseerd.Spreker is het met minis
ter Brinkman eens dat het soms goed is initiatieven buiten 
de Gemeenschap te ontwikkelen en zo externe druk op te 
bouwen om de Gemeenschap te prikkelen dezelfde weg op te 
gaan. Op welke terreinen dit kan moet nader onderzocht 
worden. 
Als sluitstuk op een gedifferentieerde harmonisatie zou men 
voor wat betreft de hoofdlijnen meer het Europees Parle
ment moeten raadplegen. Bijvoorbeeld op milieugebied zou 
het Europees Parlement nog veel duidelijker de richting 
moeten markeren zodat de Lidstaten tenslotte wel gedwongen 
worden te volgen. 

Staatssecretaris Van Eekelen is het grotendeels 
eens met de heer Andriessen. Hoe meer mogelijkheden er 
worden geopend voor twee snelheden anders dan gedifferen
tieerde integratie, hoe minder drang er zal zijn om te ko
men tot overeenstemming. Het gaat bij twee snelheden bo
vendien niet steeds om dezelfde kerngroep van landen. Ook 
Nederland zal soms wel en soms niet tot deze kerngroep 
behoren. 
Gedifferentieerde integratie betekent voorts dat er een 
lappendeken aan regels zal ontstaan, waardoor de rechts
zekerheid in gevaar komt. Alles afwegende zou spreker al
leen vraag 4 positief willen beantwoorden (vraag 5 be
schrijft de huidige situatie), met dien verstande dat, 
waar het gaat om het opruimen van obstakes, met een be
perkt aantal Lidstaten kan worden begonnen. Zo'n groep
je dient wel voor andere lidstaten open te staan en aan 
een bepaalde termijn te worden gebonden. 

Minister Van den Broek is het eens met de bena
dering van de minister-president. Hij maakt een onderscheid 
tussen communautaire beleidsterreinen en terreinen buiten 
het verdrag die zich onder bepaalde voorwaarden lenen 
voor internationale samenwerking. 
Op communautair gebied past de meeste behoedzaamheid. Er 
zijn talloze dossiers die niet verder kunnen worden ge
bracht omdat deze vanwege het unanimiteitsvereiste door 
één Lidstaat kunnen worden geblokkeerd. In een aantal^ge
vallen - bijvoorbeeld ten aanzien van de maten en gewich
ten van vrachtauto's - kan het tijdelijk accepteren van 
twee snelheden het integratieproces bevorderen, mits de 
achterblijvende landen aan een bepaalde liefst zo kort 
mogelijke termijn worden gebonden. 
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In het communautair maken van de Europese Politieke Samen
werking, die nog ver afstaat van een gemeenschappelijke 
buitenlandse beleid, zal de nodige energie moeten worden 
gestoken, maar het verdient aanbeveling zich nog meer te 
concentreren op communautaire zaken. Een verdere uitwerking 
van een positief antwoord op vraag 4 kan mogelijkheden 
bieden om, via tijdelijke uitzonderingen, de integratie 
verder te brengen. 

De minister-president stelt voor thans geen con
clusies te trekken en het punt aan te houden tot een vol
gende vergadering. Staatssecretaris Van Eekelen zal deze 
eerste gedachtenwisseling analyseren en een leidraad op
stellen voor een volgende bespreking. 

De raad kan zich hiermee verenigen. 
Voorbereiding van de Interne Markt Raad van 9 oktober 1984 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie van 27 september 
1984, rondgezonden bij brief van de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken d.d. 1 oktober 1984 nr.DIE-267849) 

Staatssecretaris Van Eekelen licht toe dat er 
ten aanzien van productaansprakelijkheid een Nederlands 
standpunt was geformuleerd dat een limitering van de fi
nanciële aansprakelijkheid afwees. Tijdens de ministerraad 
van 30"mei jl. heeft staatssecretaris Van Zeil naar voren 
gebracht zich soepel te willen opstellen en gevraagd of 
een zekere limitering kan worden aanvaard. Spreker heeft 
toen, niet wetende hoe Justitie hierover dacht, gezegd 
hiertegen geen bezwaar te hebben. Later bleek echter 
de minister van Justitie, die niet aanwezig was in de 
ministerraad, wel bezwaar te hebben. Daarom heeft de Co
ördinatie Commissie voorshands haar oude conclusies ge
handhaafd. Het gaat er thans om in hoeverre de minister 
van Justitie blijft insisteren op uitsluiting van een li
mitering van de aansprakelijkheid. 

Minister Korthals Altes wijst erop dat dit punt 
onaangekondigd in de ministerraad van 30 mei aan de orde 
is gesteld. Spreker was zelf niet aanwezig noch was de 
minister ad interim hiervan op de hoogte. Justitie is dan 
ook verrast gebleken door de voorstellen. Als men in de 
richtlijn een limiet gaat noemen die door de verschillende 
lidstaten zelf mag worden ingevuld dan bereikt men het 
tegendeel van hetgeen men wil. Onderling verschillende 
limieten zijn ook zeer nadeling voor het Nederlandse be-
derijfsleven. Het dossier productaansprakelijkheid zit 
muurvast omdat de Bondsrepubliek Duitsland een limiet voor 
de aansprakelijkheid wenst. Doch gesteld voor de keuze tus
sen verschillende regimes of het dossier verder te laten 
vastzitten, geeft spreker de voorkeur aan het laatste. 
Het is de vraag of het elan van de jaren zeventig om de 
productaansprakelijkheid te regelen nu nog steeds bestaat. 
Spreker heeft liever dat de zaak ongeregeld blijft dan dat 
een onjuiste regeling tot stand komt. 


