
RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN Ex. nr. 

Nr:11414. 

Notulen van de vergadering gehouden op 
maandag 24 juni 1985 in de Trêveszaal van het 

Kabinet van de minister-president 
's morgens om 09.00 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne, Braks, Van den Broek, 
De Koning, Korthals Altes, De Ruiter, Ruding, 
Schoo, alsmede de staatssecretarissen 
Bolkestein, Van Eekelen en Korte. 

Voorts zijn aanwezig de heren Arlman (Fi), 
Barth (Def), Bergman (LaVi), Van Blankenstein 
(SoZa), Engering (EZ), Van de Graaf (AZ), 
Posthumus Meijjes (BuZa), Roberts (BuZa), 
Rutten (PV EG) en de Heer Wellenstein (Comité 
Europa van de Burger) 

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

1. Notulen van de vergadering van 25 maart 1985 
(nr.11323) 

De notulen worden vastgesteld. 

2. Mededelingen 

a. Voorbereiding Nederlandse Voorzitterschap van de 

Gemeenschap 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt mede dat 
op 20 september a.s. van 08.30 tot 10.00 uur een spe
ciale Raad voor Europese Zaken zal worden gehouden te 
voorbereiding van het Nederlandse Voorzitterschap. 

© NA, 2.02.05.02 (Arch. MR) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 4456
http://resources.huygens.knaw.nl/europeseintegratie/doc/S03517



Zeer Geheim - 3 - REZ 24 juni 1985 
(pt.3.a.) 

De heer Wellenstein antwoordt ten aanzien van 
de faciliteiten met betrekking tot studie in verschil
lende lidstaten dat er een systeem van "academie 
credits" is voorgesteld waarvan de uitvoering wordt 
overgelaten aan de universiteiten en de ministers van 
Onderwij s• 
Met betrekking tot de voortgang van het eerste rapport 
is spreker van mening dat er wel wat is gebeurd. De 
totstandkoming van de grensoverschrijdingsovereenkomst 
tussen de Benelux, de BRD en Frankrijk is door het rap
port zeker bevorderd. Dit neemt niet weg dat de uit
voering van het eerste rapport nog niet voltooid is. 
Het Comité heeft mede daarom in zijn laatste verga
dering een nieuwe slotparagraaf aan het rapport toege
voegd met betrekking tot de voortgangscontrole op de in 
het rapport gedane aanbevelingen. Spreker leest deze 
slotparagraaf voor. 

De minister-president vraagt hoe men kan be
reiken dat de Europese Raad niet alleen overeenstemming 
bereikt over de inhoud maar ook een procedurele af
spraak maakt over de vraag wie wat moet doen, de EEG of 
de nationale autoriteiten. 

De heer Wellenstein licht toe dat dit laatste 
in het rapport bij iedere aanbeveling is aangegeven. 

De minister-president stelt voor de conclu
sies van de Coördinatie Commissie en van het REZ dos
sier te aanvaarden alsmede de ter vergadering door de 
heer Wellenstein voorgelezen nieuwe slotparagraaf van 
het rapport met betrekking tot de voortgangscontrole op 
de in het rapport gedane aanbevelingen. 

De raad stemt hiermee in. 

Voltooiing van de Interne Markt 

Staatssecretaris Van Eekelen licht toe dat 
het White Paper van de Commissie als basis heeft de op
heffing van de fysieke, de technische en de fiscale 
barrières. Daarnaast is er de procedurele kant van de 
zaak, met name de vraag tot waar de competentie van de 
EG gaat, de wijze van besluitvorming en de practische 
uitvoering. De vraag is of de huidige bevoegdheden vol
doende zijn om het programma te kunnen uitvoeren. 

Minister Van Aardenne is van oordeel dat de 
Commissie goed werk heeft geleverd door een totaal pak
ket te presenteren dat inderdaad kan leiden tot een In
terne Markt. Dit is een voorwaarde voor de verwezen
lijking van grote programma's a la Eureka. In het voor
stel is voor iedereen iets te vinden en iets te vra
gen. De Nederlandse houding zou moeten zijn aan de pak
ketbenadering vast te houden en het pakket niet te la
ten verbrokkelen. Een belangrijke leidraad voor de de
legatie zou moeten zijn dat hier een poging wordt ge
daan om de Gemeenschap goed te laten functioneren. 



Zeer Geheim - 4 - REZ 24 juni 1985 
(pt .3 .b. ) 

Minister Ruding is het eens met de aangegeven 
relatie tussen het totstandbrengen van de Interne Markt 
en het Eureka initiatief. Spreker zou zelfs de stelling 
willen verdedigen dat de Interne Markt hoe dan ook 
noodzakelijk is maar Eureka zonder Interne Markt niet 
mogelijk is. De delegatie zou verder een pleidooi moe
ten houden voor de liberalisatie van het kapitaalver
keer. Dan kunnen Nederlandse bedrijven zich ook elders 
vestigen door daar bedrijven over te nemen. Spreker 
waarschuwt voor het voorstel van de Commissie om in het 
kader van de opheffing van fiscale barrières reeds in 
1986 een stand-still met betrekking tot de tarieven van 
de indirecte belastingen in te voeren. Spreker is voor
stander van fiscale harmonisatie, maar men moet pas 
overgaan tot een stand-still als de 
harmonisatiewerkzaamheden zijn begonnen. 

Minister Korthals Altes richt de aandacht op 
de fysieke belemmeringen. Spreker heeft geen enkel pro
bleem met de liberalisering van het personenverkeer aan 
de binnengrenzen als de buitengrenzen van de Gemeen
schap maar goed worden bewaakt. Als de tussen de 
Benelux-Frankrijk en de BRD getroffen regeling zou wor
den uitgebreid tot een Gemeenschap van straks twaalf 
landen, ontstaan er grote problemen omdat bepaalde ge
bieden niet goed te bewaken zijn, zoals bijvoorbeeld de 
Griekse eilanden die erg aantrekkelijk zijn voor door
voer van drugs. Onverbrekelijk verbonden met liberali
sering van de binnengrenzen is een zover mogelijk door
gevoerde harmonisatie van wetgeving en toepasing van 
wetgeving met name voor wat betreft criminaliteitsbe
strijding, wapenhandel en drugs. Er bestaan binnen de 
EG echter nog verschillende opvattingen over wetgeving 
en beleid terzake. Dit moeten we goed beseffen als we 
ons bereid verklaren tot verdere harmonisatie over te 
gaan. De Commissie geeft in het White Paper al aan dat 
bepaalde richtlijnen tot stand moeten komen. De invloed 
van het parlement zal zeer beperkt zijn als deze richt
lijnen eenmaal tot stand zijn gekomen. Het is de vraag 
of de Tweede Kamer er mee accoord gaat dat op dit ter
rein veel bevoegdheden uit handen worden gegeven. Bij 
de totstandkoming van het verdrag van Schengen, tussen 
de Benelux, Frankrijk en Duitsland, is aan de Tweede 
Kamer toegezegd dat deze zoveel mogelijk zal worden be
trokken bij de verdere liberalisering. Tijdens de Euro
pese Raad zijn onze handen dus enigszins gebonden. Het 
zogenaamde Trevi-overleg tussen de Ministers van Justi
tie uit de EEG-landen, afgelopen vrijdag 21 juni, heeft 
er toe geleid dat het politieel overleg ten aanzien van 
terreurbestrijding zich zal uitbreiden tot criminali-
teitsbetstrijding in het algemeen. 



Zeer Geheim - 5 - REZ 24 juni 1985 
(pt.3.b.) 

De bestrijding van drugs wordt daarbij niet uitdrukke
lijk genoemd maar het valt er wel onder. Nederland ver
staat daaronder de bestrijding van de handel in drugs; 
andere landen wensen dat ook het gebruik van drugs 
daaronder wordt begrepen. Op zich zelf is het een posi
tieve ontwikkeling dat men nu gezamenlijk de criminali
teit wil aanpakken, maar zolang de samenwerking nog 
niet van de grond is gekomen, is het riskant zich aan 
termijnen te binden met betrekking tot de liberalisatie 
van het personenverkeer. 

Staatssecretaris Korte merkt op dat zij op 28 
juni samen met Staatssecretaris Van Eekelen mondeling 
overleg heeft gevoerd met de Tweede Kamer over het ver
drag van Schengen. De Kamer gaat ervan uit dat zij via 
wetswijziging bij elke verdere stap op de weg naar li
beralisatie wordt betrokken. 

De minister-president stelt vast dat in alge
mene zin het Commissie-voorstel waardering ontmoet, dat 
het belangrijk is daarover overeenstemming te bereiken, 
mede om vooruitgang te kunnen boeken op het terrein van 
de technologische samenwerking en dat het voorstel als 
een pakket dient te blijven worden beschouwd. Verder 
zijn er enkele bijzondere aandachtspunten zoals de in
terpretatie van Financiën rond het stand-still beginsel 
en de waarschuwing van Justitie dat bij de verdere uit
werking van de interne markt goed moet worden gelet op 
de veiligheids- en controle-aspecten. Voorts is duide
lijk dat het White Paper van de Commissie vanuit een 
economische invalshoek is geschreven maar dat ook de 
procedurele aspecten erbij betrokken dienen te worden. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop dat 
het White Paper van de Commissie op zichzelf niet tot 
kosten leidt, maar voorwaardescheppend beleid oftewel 
negatieve integratie inhoudt, terwijl de Commssie-voor
stellen ten aanzien van de technologie een voorbeeld 
zijn van positieve integratie. Het document bevat geen 
prioriteitenstelling tussen de 350 aanbevelingen, en 
ook daarom is het van belang de pakketgedachte te hand
haven . 

De heer Rutten wijst erop dat uit de reacties 
van andere hoofdsteden al is gebleken dat geen overeen
stemming over het personenverkeer en de fiscale harmo
nisatie mogelijk zal zijn. Indien strikt aan de pakket
gedachte wordt vastgehouden zouden ook de wel aanvaard
bare onderdelen van het Commissie-voorstel wegvallen. 
Spreker bepleit daarom de besluiten te nemen die moge
lijk zijn, met name ten aanzien van de voorgestelde 
kalender. 

De minister-president stelt na een korte ver
dere discussie voor de conclusies van de Coördinatie 
Commissie en van het REZ dossier te aanvaarden met de 
aantekening dat de delegatie in de Europese Raad zal 
aandringen op integrale aanvaarding als werkprogramma 
van het pakket van voorstellen van de Europese Commis
sie • 

De raad stemt hiermee in. 


