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DAL/EG 
V " : DIE D a c u m : 31 maart 1982 
Aan: j via DGES en S nr. 190/C 
Onderwerp: Advies ICM inzake toetreding van Spanje en Portugal tot de EG (vrij 

verkeer van werknemers) 

. / . Bijgaand memo van DAZ aan u over bovengenoemd onderwerp brengt mij 
tot de volgende opmerkingen. 

l)Bij het advies van de ICM dienen een aantal kanttekeningen van procedurele 

aard en van inhoudelijk aard gemaakrt te wórden-

Inhoudelijk betreft het advies de wens van met name het Ministerie van 

Justitie, Buitenlandse Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de 

toelating van Spaanse en Portugese werknemers zoveel mogelijk af te 

remmen, om aldus het minderhedenbeleid "ongestoord" te kunnen uit

voeren. Het advies wil daarom zowel een extra lange overgangsperiode 

voor de overgangsregeling voor het vrij verkeer van werknemers als 

indiening in Brussel van Nederlandse voorstellen voor een overgangs

regeling voor het vestigingsrecht van zelfstandigen. 

K De overgangsregeling van zelfstandigen zou moeteen dienen ter afdichting 

van "loopholes" in de Nederlandse wetgeving. Afgezien van het feit dat 

een regeling voor zelfstandigen een novum zou zijn in een toetredingsakte 

is op 22 maart jl. op de ministeriële onderhandelingsconferentie met 

Spanje het dossier vestigingsrecht afgesloten. Het lijkt niet gewenst dit 

\A dossier nu weer open te breken afgezien van de politieke en economische 

bezwaren tegen het voorstellen van een overgangsrecht voor zelfstan-

* digen. Nederland zou dan ook blijkens berichtgeving van PVEG alleen 

staan met die voorstellen. 

Het dossier vrij verkeer van werknemers komt deze zomer aan de orde in 

Brussel. Alsdan zullen de wensen van de ICM in het interdepartementaal 
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vooroverleg van de toetredingsonderhandelingen aan de orde gesteld 
kunnen worden. 

2) Wat de procedure betreft kan het volgende aangetekend worden. 

A) Alle depar tementen, en niet zoals in het ICM ten onrechte wordt 

gesuggereerd alleen de departementen die het minderheidsstandpunt 

delen, zijn van mening dat het interdepartementaal overleg kader voor de 

toetredingsonderhandelingen, met als eindpunten de Coördinatie 

Commissie Europese Integratie en de REZ de enige aangewezen kaders 

blijven om over deze materie te beslissen. Tot op zekere hoogte heeft de 

ICM daarmee rekening gehouden omdat sprake is van een advies aan u als 

voorzit ter van de Coördinatie Commissie Europese Integrat ie . Als eind 

mei a.s. het betreffende dossier inzake het vrij verkeer van werknemers 

weer op groepsniveau (raadsgroepen inzake toetreding Portugal en Spanje) 

en daarna in COREPER en Algemene Raad aan de orde komen za l het 

Nederlands standpunt bepaald worden. De optiek van het minderheden

beleid zal dan vanzelf aan de orde kunnen komen in het in te rdepar temen

taal vooroverleg voor toetredingszaken. 

B) Het "advies" van de ICM verwoord op blz 2 en 3 het "minderheids

standpunt". De indruk wordt gewekt dat alleen Financiën en Buitenlandse 

Zaken dit minderheidsstandpunt steunen. Dit is niet juist want 

Economische Zaken, ook lid van de ICM ondersteunt dit minderheids

standpunt. Landbouw, geen lid van de ICM, steunt eveneens het minder

heidsstandpunt en heeft dit herhaaldelijk in het kader van de in terdepar

t emen ta l e voorbereiding van de toetredingsonderhandelingen naar voren 

gebracht . 

Dat EZ niet vermeld s taa t bij het minderheidsstandpunt komt ongetwijfeld 

door het feit dat onderhavig advies niet ter sprake is begracht in de ICM 

zelf. EZ bleek bij navraag overigens niet op de hoogte van de brief van 

S taa t s sec re ta r i s Leyenhorst en het achterwege blijven van een discussie 

ter zake in de ICM, hetgeen vreemd is nu EZ naast BZ de groo ts te 

belanghebbende is bij de toetreding van Portugal en Spanje en daarom ook 

juist het advies van de ICM, inhoudelijk, afwijst. 



M E M O R A N D U M 

V a n : Datum: 

Aan: 

- 3 -
Onderwerp: 

Ik stel u voor om in een brief aan Staatssecretaris Leyenhorst met de 

correcties onder punt B) hierboven overigens nota te nemen van zijn brief 

en te betreuren dat, indien de ICM inderdaad meent dat dit voor haar 

beleid een belangrijke zaak is. de ICM zelf geen discussie hieraan gewijd 

heeft. U kunt er tenslotte op wijzen dat de kwestie van de duur van de 

overgangsperiode voor het vrij verkeer van werknemers in de Coördinatie 

Commissie Europese Integratie aan de orde zal komen als het dossier 

gereed is voor de onderhandelingen met Spanje en Portugal op ministerieel 

niveau. 


