
RAAD VOOR EUROPESE ZAKEN Ex .nr 

Nr: 11487. 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 20 september 1985 in de Trêveszaal van het 

Kabinet van de minister-president 
• s morgens van 08.30 - 10.00 uur 

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

Voorts zijn aanwezig de heren 
Van Blankenstein (SoZa), Engering (EZ), 
Korteweg (Fi), Roberts (BuZa), Rutten (EZ), 
Van Swinderen (BuZa), Van Ulden (OS) en 
De Zeeuw (LaVi) 

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

1. Notulen van de vergadering van 24 juni 1985 
(nr.11414) 

De notulen worden vastgesteld. 

2. Mededelingen 

a. Culturele samenwerking en de EG 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat op 
de oorspronkelijke agenda van deze vergadering de nota 
Culturele Samenwerking en de EG stond vermeld. 
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De Coördinatie Commissie is echter tot de conclusie g< 
komen dat de nota nog niet rijp is voor bespreking in 
deze vergadering van de REZ. De nota zal nog in de 
Ministerraad moeten worden behandeld vóór 15 oktober, 
de datum waarop nog tekstvoorstellen voor de inter- ' 
gouvernementele conferentie kunnen worden ingediend. 

De raad besluit dat de desbetreffende nota 
van Buitenlandse Zaken en Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur vóór medio oktober in de Ministerraad aan de 
orde zal komen. 

3.a. Nota met betrekking tot het Nederlands voorzitterschap 
van de Raad van de Europese Gemeenschappen 1 986 
(Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, 
Dr W.F. van Eekelen, d.d. 10 september 1985) 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er op dat 
het punt werkgelegenheid nauwelijks in de nota wordt 
vermeld. Spreker zou willen vragen of hij gemachtigd 
kan worden in overleg met het Ministerie van Sociale 
Zaken een paragraaf toe te voegen over werkgelegenheid, 
bijvoorbeeld in het hoofdstuk Interne Markt omdat de 
totstandkoming daarvan ook de beste weg is om werkgele
genheid te bevorderen. 

Minister De Koning ondersteunt het verzoek 
van staatssecretaris Van Eekelen. Een centraal punt van 
het kabinetsbeleid als de bevordering van de werkgele
genheid dient ook op Europees niveau een centrale doel
stelling te zijn. Dit geldt zowel voor de nota met be
trekking tot het Nederlands voorzitterschap als voor de 
nota inzake technologie beleid, bij de opstelling waar
van het Ministerie van Sociale Zaken niet werd betrok
ken . 

Minister Ruding wijst op het eerste deel on
der II van de nota over het Nederlands voorzitterschap 
waar wordt ingegaan op de problematiek van het Europa 
van twee snelheden en vraagt of het Voorzitterschap 
daarover een mening moet presenteren. Het stuk is ook 
bedoeld om naar de Tweede Kamer te worden gestuurd. 
Spreker vraagt of hier wordt bedoeld dat tijdens het 
Nederlands voorzitterschap gedifferentieerde besluit
vorming wordt gepropageerd. 

Staatssecretaris Van Eekelen verduidelijkt 
dat hier wordt gedoeld op differentiatie binnen de 
kaderbesluiten van de Raad. In deze optiek gaat het om 
een tijdelijke uitzonderingspositie die de raad bij 
haar besluitvorming toelaat. Het is niet de bedoeling 
om een lidstaat permanent in een bijwagen te plaatsen. 
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Minister Ruding begrijpt dit, maar wat te 
doen met een land als Griekenland als dat niet mee wil: 
loshaken of alle overige lidstaten laten wachten? 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat het 
gaat om situaties waarin de enige alternatieven zijn: 
geen besluit of een gedifferentieerd besluit. In het 
besluit zelf kan dan beter een tijdelijke uitzondering 
worden ingebouwd, om te bereiken dat het achterblijven
de land de besluitvorming niet blokkeert. Voorbeelden 
hiervan zijn de architectenrichtlijn, waar een tijde
lijke uitzondering voor de Bondsrepubliek Duitsland is 
gemaakt en de maten en gewichten in het wegvervoer waar 
de uitzondering voor het Verenigd Koninkrijk helaas 
open-ended is. 

De minister-president meent dat het hier om 
een essentieel punt gaat, dat wellicht te beknopt in de 
nota is weergegeven. Spreker onderscheidt twee vormen 
van differentiatie: enerzijds een "terme de grace" en 
anderzijds, hetgeen zich bij het technologiebeleid af
speelt, een "a la carte" benadering. Deze twee benade
ringen moeten helder uit elkaar gehouden worden. 

Minister Van den Broek wijst er op dat tij
dens de Intergouvernementele conferentie ten aanzien 
van de besluitvorming helderheid moet worden gescha
pen. Er moet een duidelijk onderscheid worden gemaakt 
tussen enerzijds differentiatie binnen het verdrag, 
waarbij geen land mag worden losgelaten maar iedereen 
zich dient te committeren althans op termijn. En ander
zijds differentiatie buiten het verdrag, zoals de "a la 
carte"-benadering bij het Eureka project. 

Minister Winsemius meent dat in het eerste 
geval duidelijk sprake is van twee snelheden. De lid
staten komen immers op verschillende tijdstippen aan. 
Spreker vreest dat men op die manier met name in het 
milieubeleid in een permanente concurrentieproblematiek 
verzijld zal raken. Als men één uitzondering toelaat 
volgen er steeds meer uitzonderingen. Spreker zou hier
voor niet eens de deur op een kier willen zetten. 

Staatssecretaris Van Eekelen meent dat er een 
verschil is tussen twee snelheden en differentiatie. 
Bij twee snelheden is sprake van een bewuste uitzonde
ring voor een lidstaat. Bij differentiatie moet per on
derwerp worden afgewogen of het nemen van een besluit 
belangrijker is dan het creëren van een uitzonderings
positie, die het betrokken land wel meer tijd geeft om 
zich aan te passen. 

Minister Van den Broek merkt op dat deze af
weging regelmatig aan de orde zal komen bij de voorbe
reiding van de Raadszittingen in de Coördinatie Commis
sie en de REZ of de Ministerraad. Deze afweging zal 
telkens opnieuwe moeten worden gemaakt. 
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De minister-president acht het met het oog op 
de intergouvernementele conferentie, die onder meer een 
verbetering van de besluitvorming beoogt, van groot be
lang vast te houden aan de hoofdregel dat een bij meer
derheid genomen besluit voor iedereen bindend is. Spre
ker deelt daarom de zorg van minister Winsemius dat men 
nu niet de deur open moet zetten voor het creëren van 
uitzonderingen. 

Minister Van den Broek gelooft dat hier spra
ke is van een misverstand. Als het verdrag een gekwali
ficeerde meerderheid vereist doet het probleem zich 
niet voor. Het gaat om de gevallen waarin unanimiteit 
is vereist, bij gebreke waarvan in het geheel geen be
sluit kan worden genomen. 

Minister Winsemius wijst er op dat op blad
zijde 3 van de nota staat dat "wellicht in voorkomende 
gevallen gebruik moet worden gemaakt van het middel van 
differentiatie". Spreker stelt voor dit te wijzigen in: 
in zo min mogelijk gevallen. 

De minister-president is het hiermee eens en 
vraagt of het niet beter is een "terme de grace" alleen 
toe te staan waar nog unanimiteit is vereist. 

Minister Van den Broek wijst er op dat zelfs 
waar nu gekwalificeerde meerderheid is vereist men nog 
voor de vraag kan komen of men wel of helemaal geen be
sluit wil. Het gaat er om dat differentiatie alleen 
wordt toegelaten wanneer vaststaat dat anders geen be
sluit tot stand kan komen. 

Secretaris Bolkestein wijst er op dat de han
delspolitiek in 1986 in belang zal toenemen. In het bij 
de nota gevoegde schema van raadszittingen is geen Raad 
voor de Handelspolitiek voorzien. Buitenlandse Zaken 
geeft er de voorkeur aan de handelspolitiek in te 
passen in de Algmeene Raad. Op zich maakt het niet uit 
in welke Raad de handelspolitiek wordt behandeld, als 
de handelspolitieke problemen maar niet worden onderge
sneeuwd door andere onderwerpen. Spreker wil daarom de 
mogelijkheid om een Raad voor de Handelspolitiek bijeen 
te roepen open houden. 

Minister Van den Broek neemt hier nota van 
doch wijst er op dat andere lidstaten de voorkeur geven 
aan behandeling van handelspolitieke onderwerpen in de 
Algemene Raad. 

De minister-president stelt de verhouding 
tussen de Economische Topconferentie in Tokio en de 
nieuwe GATT-ronde aan de orde. Formeel staan beiden los 
van elkaar maar er kan materieel een band ontstaan wan
neer in Tokio de nieuwe GATT-ronde aan de orde wordt 
gesteld. 

Staatssecretaris Bolkestein acht het moeilijk 
te voorspellen of en wanneer zal worden besloten tot 
een nieuwe GATT-ronde. Het kan best dat er in Tokio 
over wordt gesproken, nu in de Verenigde Staten steeds 
meer stemmen opgaan om het protectionisme aan banden te 
leggen. 
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Spreker blijft van mening dat, indien onderwerpen als 
de nieuwe GATT-ronde of het Multivezel-accoord in an
dere raden onvoldoende aan bod komen, alsnog een Raad 
voor de Handelspolitiek dient te worden geconvoceerd. 

Minister Braks is het hiermee eens. 
Staatssecretaris Van Eekelen wijst er op dat 

tot nu toe de industriële top slecht was voorbereid 
door de EG. Nu de minister-president deze top zal bij
wonen is het mogelijk aan deze voorbereiding meer aan
dacht te besteden. 

Minister Ruding heeft op bladzijde 4 van de 
nota onder punt A Interne Markt nog twee aanvullingen. 
Ten eerste wordt de fiscale harmonisatie hier helemaal 
niet genoemd. Spreker stelt voor de harmonisatie van 
met name de indirecte belastingen expliciet ergens te 
noemen, bijvoorbeeld als volgt: 
"De Europese Raad van Milaan heeft de ministers ver
zocht zich nader te beraden over de harmonisatie van de 
BTW en de accijnzen. Tijdens het Nederlands voorzitter
schap zal daar nadere invulling aan worden gegeven". 
Ten tweede zou een passage moeten worden toegevoegd 
over de liberalisatie van het financiële dienstenver
keer. Nederland is daar al ver mee gevorderd, maar an
dere landen blijven ver achter. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er op dat 
de vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën 
zich in de Coördinatie Commissie terzake terughoudend 
hebben opgesteld omdat op dit terrein weinig resultaat 
verwachtbaar is. 

De minister-president vraag of er in het ka
der van de handelspolitiek nog andere specifieke punten 
zijn die aan de orde kunnen komen zoals de betrekkingen 
met de Asean-landen, de Comecon en de Golfstaten. Wat 
de fiscale harmonisatie betreft heeft spreker ook van 
Commissie-voorzitter Delors begrepen, dat de zaak muur
vast zit. Door dit onderwerp te noemen scheppen wij 
verwachtingen die wij niet waar kunnen maken. 

Minister Ruding zegt niet dat er veel zal 
worden bereikt. Maar wat is het karakter van de nota? 
De nota houdt het midden tussen lip-service en realis
me. Als er niets over fiscale harmonisatie wordt gezegd 
lijkt het of het voorzitterschap dit punt vergeet. Het 
punt moet worden gesignaleerd als een van de moei
lijkste onderwerpen, waarbij ware te onderstrepen dat 
zonder fiscale harmonisatie de Interne Markt niet kan 
worden verwezenlijkt. 

Minister Van den Broek merkt op dat in het 
tijdschema van het witboek van de Commissie voor de 
voltooiing van de Interne Markt de fiscale harmonisatie 
achter in de periode tot 1992 staat. Het is de vraag of 
Nederland dit punt tijdens het voorzitterschap moet op
nemen . 
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De minister-president stelt voor dat Finan
ciën en Buitenlandse Zaken zich nader beraden over een 
passage hierover . 

Minister Van Aardenne mist in de nota een 
verwijzing naar de afbouw van de steun voor de scheeps
bouw; de huidige richtlijn loopt eind 1986 af. Aan de 
Tweede Kamer is gezegd dat hieraan iets zal gebeuren. 
In het tweede deel van de nota is het energiebeleid 
niet vermeld. Er is echter wel een Energieraad voor
zien. Het gaat om de voorbereiding van projecten voor 
de periode 1990-1995. 

Minister Ruding vraagt wat bedoeld wordt met 
de opmerking op bladzijde 7 dat de financiële beper
kingen van het GLB van grote invloed zijn op de dis
cussie over het landbouwbeleid. Betekent dit dat Neder
land tijdens het Voorzitterschap nieuwe voorstellen 
gaat doen om de uitgaven, met het oog op de begrotings
discipline, binnen de perken te houden? 

Minister Braks antwoordt dat de uitkomst van 
de discussie over het Groenboek bepaalt of er wat de 
begrotingsdiscipline betreft op korte termijn resulta
ten kunnen worden geboekt. In de Raad heeft Nederland 
tot dusver niet veel steun ondervonden voor het stand
punt dat wij budgettaire ruimte moeten scheppen voor 
het opvangen van tegenvallers. De voorraden lopen 
schrikbarend op. Daarbij kunnen nog gevoegd worden de 
gevolgen voor het budget als gevolg van het Amerikaanse 
landbouwbeleid. Hetgeen minister Ruding bepleit moet 
voortkomen uit de discussie over het Groenboek. Tijdens 
de komende informele landbouwraad zal daarover een 
eerste discussie worden gevoerd. De Bondsrepubliek 
Duitsland heeft reeds uitgesproken negatief op het 
Groenboek gereageerd. Frankrijk doet wel pogingen om 
tot hervormingen te komen, maar ook daar naderen de 
verkiezingen. Spreker wil het nemen van nieuwe initia
tieven onder ogen zien maar voorzichtigheid is gebo
den. Via de discussie over het Groekboek moeten wij de 
budgetdiscipline zien te realiseren. 

De minister-president vraagt wat er zal ge
beuren indien in de Groenboek-discussie de bal wordt 
rondgespeeld en intussen de uitgaven uit de pan rij
zen. Zal dit dan toch leiden tot doorbreking van de 
budgetdiscipline? 

Minister Braks antwoordt dat de discussie 
zich dan zal concentreren op de prijsvoorstellen om te 
trachten langs die weg de budgetdiscipline te respecte
ren. Maar men heeft daar slechte ervaringen mee. Spre
ker verwacht geen nadere voorstellen van de Commissie, 
behalve een medeverantwoordelijkheidsheffing in de 
graansector. 
Hij antwoordt op een nadere vraag van de minister-pre
sident dat de discussie over het Groenboek en de prijs
voorstellen parallel zullen verlopen. Tijdens de infor
mele Raad van 23 en 24 september zal voor het eerst ge
discussieerd worden over het Groenboek. Ons standpunt 
daarbij is de medeverantwoordelijkheidsheffing voorrang 
te geven . 
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De minister-president gaat er van uit dat als 
eerste instrument de prijszetting en vervolgens de me
deverantwoordelijkheidsheffing in de graansector moeten 
worden aangewend om de uitgaven binnen de perken te 
houden. 

Minister Van den Broek is het hiermee eens 
maar zou dit uit tactisch oogpunt niet in deze nota 
willen vermelden. 

Staatssecretaris Van Eekelen richt tenslotte 
de aandacht op het schema van de Raadszittingen tijdens 
het Voorzitterschap. Belangrijk is dat wordt vastgehou
den aan dit schema en dat geen dataverschuivingen 
plaatsvinden. De betrokken voorzitter zal er rekening 
mee moeten houden dat hij al de avond tevoren aanwezig 
moet zijn voor overleg met het Raadssecretariaat en de 
Commissie. 

De minister-president stelt als conclusies 
voor de nota te aanvaarden met de volgende aantekening
en : 
1° In overleg tussen Buitenlandse Zaken en de betrok

ken departementen zullen aan de nota nog passages 
worden toegevoegd over: 
- het werkgelegenheidsvraagstuk; 
- fiscale harmonisatie en liberalisatie van het 

financiële dienstenverkeer; 
- het energiebeleid; 
- de afbouw van de steun aan de scheepsbouw. 

2° De passage op bladzijde 3 over de mogelijkheid van 
differentiatie in de toepassing van de besluiten van 
de Raad zal worden gewijzigd in die zin dat dit mid
del zo min mogelijk zal worden gehanteerd en alleen 
wanneer vaststaat dat anders geen besluit kan worden 
genomen. 

3° Indien mocht blijken dat handelspolitieke onderwer
pen in de Raad in andere samenstelling onvoldoende 
aan bod komen zal alsnog een Raad voor de Hendelspo-
litiek worden bijeengeroepen. 

De raad stemt hiermee in. 

3.b. Notitie Europese samenwerking technologie gebied 
(Brief van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
Dr W.F. van Eekelen d.d. 18 september 1985) 

Staatssecretaris Van Eekelen licht toe dat 
deze notitie niet bedoeld is om aan de Tweede Kamer te 
zenden. 

Staatssecretairs Bolkestein merkt op dat het 
Eureka-plan betekent ofwel dat het de Nederlandse rege
ring geen geld kost, in welk geval wij meegaan met de 
voorstellen, ofwel dat het wel geld kost, in welk geval 
het marginale nut van het geld dat in onderzoek wordt 
gestopt, moet worden afgewogen tegen andere opties, na
tionale, bilaterale of gemeenschappelijke, zoals Es
prit. Zolang deze afweging niet is gemaakt voelt spre
ker weinig voor deelname aan Eureka. 


