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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 29 november 1985 in de Treveszaal van het 

Kabinet van de minister-president 
's morgens van 09.00 - 10.30 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers 
Van Aardenne f Braks, Brinkman, Van den Broek, 
De Koning, Korthals Altes, Ruding, Schoo, 
Smit, 
alsmede de staatssecretarissen Brokx, 
Van Eekelen, Kappeijne van de Capello en 
Van Zeil. 

Voorts zijn aanwezig de heren 
Arlman (Fi), Bergman (LaVi), Van de 
Graaf (AZ), Posthumus Meijjes (BuZa), Rutten 
(PV E G ) , Van ülden (BuZa), Van Voorst tot 
Voorst (EZ) 

Secretaris : Drs J.W. Holtslag (wnd) 
Adjunct-Secretaris: mr T.J.M. van Oorschot. 

1. Notulen van de vergadering van 20 september 1985 
(nr.11487) 

De notulen worden aangehouden tot de volgende 
vergadering. 

2. Mededelingen 

Geen. 
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Voorbereiding van de Europese Raad op 2-3 december 1985 
(Conclusies van de Coördinatie Commissie d.d. 
27 november 1985) 

Intergouvernementele Conferentie 

De minister-president stelt de notitie inzake 
de intergouvernementele conferentie, als bijlage ge
voegd bij de conclusies van de Coördinatie Commissie, 
aan de orde. De punten uit de paragraaf "Concentratie 
van inspanning" vragen om besluitvorming. 
Spreker vraagt de heer Rutten naar de laatste ontwik
kelingen. 

De heer Rutten antwoordt dat sinds de bijeen
komst van de ministers van Buitenlandse Zaken op 25 en 
27 november jl. zich geen nieuwe ontwikkelingen hebben 
voorgedaan. Het voorzitterschap heeft een tekst opge
steld die enigszins afwijkt van de tekst die tijdens de 
bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken 
werd besproken. 

Minister Van den Broek licht toe dat de 
eerste drie punten over de Interne Markt, artikel 100 
en besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid de 
essentiële elementen zijn. Uitzonderingen op deze bepa
lingen worden echter door een aantal lidstaten bepleit. 

Minister Van Aardenne acht de eerste bladzij
den van de notitie ook leerzaam ten aanzien van de 
"bottom line" die voor sommigen is overschreden. 
Wij moeten ons niet blij maken met een zak vol dode 
mussen. Weliswaar wordt getracht wat meer bij meerder
heid te besluiten, maar door de uitzonderingen die 
hierop kennelijk zullen worden toegestaan, wordt de 
meerderheidsbesluitvorming afgezwakt. Daarmee vervluch
tigt de interne markt. 
Indien daarbij nog komt de problematiek rondom een 
tweede lezing door het Europese Parlement, is er eigen
lijk niets gewonnen. Dat is voor Nederland onbevredi
gend. Indien er overigens niets tegenover staat zoals 
meerderheidsbesluitvorming ten aanzien van artikel 57, 
lid 2 en artikel 59 of het schrappen van de mogelijke 
afwijkingen van geharmoniseerde normen met 10% naar bo
ven of beneden, schieten wij dan wel wat op met ver
dragswijziging? 

Minister Van den Broek begrijpt de aarzeling 
en wenst ook af te wachten of het slotsaldo positief 
is. Andere mogelijkheden zijn er niet of wij moeten 
vasthouden aan wat er nu is. Daarom wenst spreker lie
ver enig commitment, als resultaat van de IGC, in 
plaats van een volslagen open eind waar een veto van 
een lidstaat nog legaal zou moeten worden geacht. 
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De heer Rutten licht toe dat de uitzondering
en op de besluitvorming met gekwalificeerde meerder
heid, die door bepaalde lidstaten worden gewenst, 
vooral betrekking hebben op de gezondheid van mensen, 
dieren en planten. Deze spelen zijn voornamelijk in de 
landbouwsector, niet in de industriële sfeer. In deze 
sfeer wordt de kans op het elimineren van handelsbelem
meringen wel vergroot. 

Minister Van Aardenne doelt niet op de fisca
liteit en het personenverkeer, maar op besluiten tot 
harmonisatie met gekwalificeerde meerderheid genomen 
waarbij de lidstaten bevoegdheden kunnen krijgen om 
plus of min 10% van de gestelde normen af te wijken. 
Een verbeterde besluitvorming levert dan alleen in 
schijn een bijdrage aan de interne markt. 

De heer Rutten wijst er op dat in de betref
fende tekst deze uitzonderingen alleen kunnen worden 
gemaakt als de Commissie dat voorstelt en als die in de 
Raad een meerderheid krijgen. Het voorzitterschap heeft 
nu echter een ontsnappingsclausule opgenomen; dat is 
een heel andere figuur. 

Minister Van Aardenne meent dat een derge
lijke clausule vergelijkbaar is met het zogenaamde ac-
coord van Luxemburg, dat volstrekt te onpas wordt inge
roepen. Besluitvorming met meerderheid hangt af van de 
politieke wil en die is thans teleurstellend. 

Interpretatieve verklaring 

Minister Van den Broek meent dat als men zich 
houdt aan de interpretatieve verklaring van de juri
dische dienst van de Raad en de Commissie er geen risi
co bestaat dat aan de opneming van de datum van 1992 in 
het verdrag voor de voltooiing van de Interne Markt 
rechtsgevolgen worden verbonden. 

Minister Korthals Altes meent dat het zeer de 
vraag is of het Hof zich veel aan een interpretatieve 
verklaring gelegen zal laten liggen. De waarde van de 
interpretatieve verklaring wordt betwijfeld door Justi
tie en de juridische afdeling van Buitenlandse Zaken. 
Als het opnemen van de datum 1992 in het Verdrag tot 
gevolg heeft dat het Hof na 7 jaar rechtstreeks kan 
gaan interpreteren en als dat wij onze wetgeving dan 
niet hebben weten aan te passen, zoals bijvoorbeeld ten 
aanzien van de vreemdelingenwetgeving en sociale wetge
ving, dan nemen wij iets onmogelijks op ons voor vol
gende kabinetten. 

De heer Rutten merkt op dat 1992 een indica
tieve datum is zoals er nu zovelen in het EEG-Verdrag 
voorkomen, bijvoorbeeld in het hoofdstuk Vervoer. Ne
derland moet niet voorstellen de datum te schrappen of 
af te zwakken want dan komt Nederland politiek gespro
ken in de hoek van Denemarken terecht. De interpreta
tieve verklaring neemt de kou uit de lucht. 
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Minister Van Aardenne vraagt of het ondenk
baar is om de essentialia van de interpretatieve ver
klaring èn de datum in het verdrag op te nemen. 

Staatssecretaris Van Eekelen antwoordt dat 
dit idee door andere landen die onze zorgen delen is 
verworpen, omdat dan de vraag rijst wat de betekenis is 
van de datum. De interpretatieve verklaring zal dan 
worden gebruikt om niet mee te werken. Overigens zal 
een verdragsjurist deel uitmaken van de delegatie. 

Minister Van den Broek wijst er op dat het 
Hof ook rekening houdt met de wetsgeschiedenis en de 
Memorie van Toelichting bij het Verdrag. 

Minister Korthals Altes merkt op dat het Hof 
heeft te maken met verdragsteksten en niet met inter
pretatieve verklaringen. Een interpretatieve verklaring 
neemt dan wel de kou uit de lucht, maar verbetert het 
weer niet, want hij is niet bindend. 

De minister-president is van mening dat het 
politieke uitgangspunt met zich meebrengt de interpre
tatieve verklaring niet in het Verdrag op te nemen. Dat 
verplicht ons deze interpretatie zo goed mogelijk vast 
te leggen. 

Bevoegdheden Europees Parlement 

Staatssecretaris Van Eekelen vat de situatie 
als volgt samen. Er wordt gesproken over een besluit
vormingsprocedure in twee lezingen. Een Commissie-voor
stel wordt hierin voorgelegd aan het Europees Parlement 
en de Raad. De Raad stelt vervolgens een zogenaamde 
"position commune" op. Het Europees Parlement discus
sieert over deze "position commune" en neemt eventueel 
amendementen hierop aan. De Commissie kan deze amende
menten overnemen waarna de Raad deze met gekwalificeer
de meerderheid kan aanvaarden. Indien de Commissie de 
amendementen van het Europees Parlement niet heeft 
overgenomen, dan verwijnen de amendementen, tenzij de 
Raad deze met unanimiteit toch overneemt. Het Europees 
Parlement is echter van mening, en spreker geeft het 
daar gelijk in, dat er juridisch niets verandert ten 
opzichte van de huidige praktijk. De Commissie kan im
mers nu ook al haar voorstel wijzigen naar aanleiding 
van het oordeel van het Parlement. Door het Europees 
Parlement is derhalve de volgende wijziging voorge
steld: de Raad kan de amendementen van het Europees 
Parlement alleen verwerpen met gekwalificeerde meerder
heid. Wordt deze gekwalificeerde meerderheid niet ge
haald dan blijft het amendement van het Europees Parle
ment staan. 

Minister Van Aardenne waarschuwt er voor een 
concessie te doen aan het Europees Parlement als het 
daarmee toch niet tevreden zal zijn. Dat belast de be
sluitvorming alleen maar verder. Als men iets wil doen 
ten opzichte van het Europees Parlement dan moet men 
ook echt iets doen. 
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Minister Van den Broek licht toe dat het 
voorzitterschap zal trachten met het Europees Parlement 
tot aanvaardbare formules te komen. Alle in discussie 
zijnde voorstellen houden minder in dan wat Nederland 
heeft voorgestaan. Doel moet nu zijn de zaak zoveel mo
gelijk te verbeteren. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op dat de 
Italiaanse lijn er niet door zal komen. 

Minister Ruding is van mening dat thans het 
Europees Parlement al een vertragend element in de be
sluitvorming vormt. Met de thans voorgestelde wijzi
gingen wordt het Europees Parlement alleen maar boos en 
wordt de besluitvorming nog meer belast. 

Minister Korthals Altes is het hiermee eens. 
Men kan niet enerzijds meer doen voor het Europees Par
lement en toch de Raad het laatste woord laten houden. 

Minister Van den Broek vindt het te ver gaan 
te stellen dat vertraging in de besluitvorming overwe
gend wordt veroorzaakt door het Europees Parlement. 
Deze vertraging ligt ook vaak aan de Raad. 

De minister-president zal proberen zoveel mo
gelijk te bereiken ten aanzien van het Europees Parle
ment. De meest recente gedachte zoals uiteengezet door 
staatssecretaris Van Eekelen is een goede suggestie. 

E.M.Ü. 

Minister Van den Broek deelt mee dat het 
voorzitterschap de Commissie ondersteunt in haar idee
ën , maar er bestaat zeker geen unanimiteit in de Raad 
over. Vermoedelijk zal men vervallen in de kleinste ge
mene veelvoud die in het beste geval zal neerkomen op 
een bevestiging van de doelstelling. 

De heer Posthumus Meijjes merkt op dat de 
kans dat een tekst over het Europees Monetair Stelsel 
het haalt, nihil is. Het enige dat haalbaar zou kunnen 
blijken is de Europese Monetaire Unie als doelstelling 
te bevestigen. Daarvoor bestaat een aantal tekstvarian
ten. Minister Ruding geeft de voorkeur aan één van deze 
varianten. Een moeilijkheid is de plaatsing van deze 
variant in de verdragstekst. Spreker heeft daartoe een 
poging gedaan om de delegatie in staat te stellen ac
tief aan het debat mee te doen. 

De minister-president vraagt de teksten van 
Financiën rond te delen. 

Minister Ruding wijst op de tekst van variant 
2 (de zogenaamde artikel 235 variant), die om drie re
denen zijn voorkeur heeft. 
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Ten eerste tracht de tekst een compromis te bereiken 
ten aanzien van het vastleggen van het Europees Mone
tair Stelsel uit 1978 door het in de preambule van het 
Verdrag op te nemen. Een aantal lidstaten wil van het 
vastleggen van het Europees Monetair Stelsel in het 
Verdrag zelf niet horen. Het vastleggen in de preambule 
vormt een compromis. 
Ten tweede wordt in de tekst verwezen naar artikel 2 
van het Verdrag waarin wordt opgenomen: "mede teneinde 
de voorwaarden te scheppen voor dé totstandkoming van 
een economische en monetaire unie". Dit is de essentie 
die in de Raad voor Europese Zaken niet omstreden is. 
Ten derde is er de toevoeging van een tweede lid aan 
artikel 235. Deze is bedoeld de procedure vast te leg
gen. De tekst die is opgesteld door het ministerie van 
Buitenlandse Zaken heeft sprekers instemming, onder 
voorwaarde dat de zinsnede "en zijn taken en bevoegd
heden vastgelegd" aan de tekst wordt toegevoegd. Deze 
tekst is aanvaarbaar als alternatief. De verwijzing 
naar artikel 236 in punt 3 acht hij zeer wezenlijk. 

De heer Posthums Meijjes licht toe dat de 
tekst van Buitenlandse Zaken op hetzelfde neerkomt als 
de tekst van Financiën, variant 2. De moeilijkheid van 
de tekst van variant 2 is om het operationele gedeelte 
te verankeren in artikel 235. 

Staatssecretaris Van Eekelen acht het raad
zaam te proberen met de BRD tot overeenstemming te ko
men. De BRD is aarzelend. Minister Genscher leek giste
ren in Den Haag in de richting van het Nederlands 
standpunt te bewegen, maar zou nader bilateraal contact 
met Nederland wensen. 

De minister-president vraagt of er een Bene
lux voorstel bestaat? 

De heer Posthumus Meijjes antwoordt dat Bel
gië reeds een tekstvoorstel heeft gedaan dat verder 
gaat dan het Nederlandse. 

Staatssecretaris Van Eekelen vraagt naar de 
resultaten van het Monetair Comité dat op donderdag 28 
november bijeen is geweest. 

Minister Ruding antwoordt dat zich geen 
nieuwe ontwikkelingen hebben voorgedaan. Tijdens het 
Monetair Comité is wel gebleken dat mogelijk het VK en 
de BRD gaan samenspannen, hetgeen een blokkade voor 
iedere tekst zou kunnen betekenen. 

Technologie en milieu 

Staatssecretaris Brokx deelt mee dat hij zich 
kan vinden in hetgeen geformuleerd staat in punt 5 van 
de notitie van DGES. 
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Staatssecretaris Van Eekelen acht het inte
ressante element van de tekst met betrekking tot milieu 
dat wel nationale normen mogelijk zijn mits deze het 
functioneren van de Interne Markt niet belemmeren. 

Cohesie 

Minister Ruding merkt op dat men niet iets zo 
veel mogelijk binnen de perken kan houden, zoals gefor
muleerd staat in punt 6. Men houdt het binnen de perken 
of niet. Spreker waarschuwt voor punt 6 en wijst op de 
houding van Griekenland met betrekking tot het herstel 
van het evenwicht in hun betalingsbalans. Daarna heeft 
Griekenland van de partners een lening gekregen die 
buiten proporties was. Indien de Griekse minister van 
Buitenlandse Zaken nog meer eisen gaat stellen dan zit
ten wij op het verkeerde spoor. Spreker pleit er voor 
hier niet toe te geven. Het kost veel geld en het wordt 
als precedent gebruikt. 

De minister-president deelt mee dat tijdens 
een bijeenkomst van Christen-Democraten op donderdag 28 
november de heer Mitsoutakis heeft gezegd dat Grieken
land geen verdere claims zou leggen. Spreker zou minis
ter Van den Broek willen verzoeken om in het voorover
leg ter voorbereiding van de Intergouvernementele Con
ferentie een bastion op te werpen tegen verdere 
claims. Men krijgt anders een slechte sfeer. Spreker 
sluit zich derhalve aan bij minister Ruding. 

Minister Van den Broek meent dat de beschik
bare teksten een redelijk compromis inhouden. Cohesie 
wordt er niet gedefinieerd als de situatie die pas is 
bereikt na volledige convergentie van economieën; het 
gaat om de economische politiek. Wel kunnen de struc
tuurfondsen een rol spelen. Naast deze fondsen en de 
Europese Investeringsbank kan ook een leningsbevoegd
heid voor de Commissie worden geclaimd. Hoewel spreker 
het ten principale eens is met minister Ruding, is hij 
er geen voorstander van andere leningsinstrumenten on
der alle omstandigheden af te wijzen. Nederland staat f 

met de BRD, afwijzend tegenover een dergelijk instru-^ 
ment, maar bedacht moet worden dat unanimiteit nodig is 
voor het realiseren ervan. 

Minister Ruding meent dat als men nu toegeeft 
men later bij concrete verzoeken in een anti-communau
taire hoek wordt geplaatst, omdat wij elke keer zullen 
willen weigeren. Dit soort leningen wordt echter op de 
Duitse en Nederlandse kapitaalmarkten geplaatst. Er 
ontstaat zo iedere keer weer een vervelende discussie. 
Daarom moeten wij nu niet toegeven, tenzij Nederland 
helemaal alleen komt te staan. De BRD kan in elk geval 
enthousiast worden gesteund. 
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Minister Van Aardenne is van oordeel dat als 
in het artikel betreffende de cohesie iets wordt opge
nomen over de relatie met de Interne Markt men buiten 
de perken zou gaan. 

Overige amendementen 

Staatssecretaris Van Eekelen deelt mede dat 
punt 7 van de notitie ten aanzien van andere amendemen
ten o.m. betrekking heeft op de door Nederland inge
brachte voorstellen op het gebied van ontwikkelings
samenwerking en cultuur. 

Minister Schoo wijst op de discussie in de 
Ministerraad van 22 november jl. over de keuze tussen 
de voorstellen met betrekking tot cultuur of ontwikke
lingssamenwerking. Men moet ontwikkelingssamenwerking 
niet vergeten. Er hoeft nu niet over teksten te worden 
gesproken. 

Staatssecretaris Van Eekelen leest uit de 
brief van het voorzitterschap dat men zal proberen op 
hoofdpunten te beslissen, maar wellicht zal na de In
tergouvernementele Conferentie nog een juridische dis
cussie over de precieze formulering nodig zijn. In die 
periode, tot het eind van het jaar, kan wellicht nog 
iets aan de teksten worden toegevoegd. 

Minister Van den Broek meent dat uit de aan
biedingsbrief blijkt dat het voorzitterschap wel dege
lijk de IGC wil afsluiten, doch wellicht is het moge
lijk dat daarna de ministers van Buitenlandse Zaken het 
een en ander nog kunnen uitwerken, maar alles moet nog 
dit jaar gebeuren, waarna ministers van Buitenlandse 
Zaken het Verdrag ook nog moeten ondertekenen. 

Minister Brinkman wijst er op dat voor wat de 
cultuur betreft de omroepproblematiek de kern is. Daar
mee dient rekening te worden gehouden bij eventuele 
teksten terzake. Beleidsmatig is de keuze: ofwel men 
besluit in EG-kader iets aan het omroepbeleid te doen, 
maar dan niet strikt op economische gronden, of men be
sluit er in EG-kader niets aan te doen en dan valt men 
terug op het kader van de Raad van Europa en de EBÜ. 
Spreker wil de problemen met de mediawetgeving niet 
vergroten. Nederland wordt waarschijnlijk al voor het 
Europese Hof gedaagd, want de Europese Commissie heeft 
niet kunnen instemmen met het Nederlandse standpunt. 

Minister Schoo meent dat er een kleine kans 
is dat er iets moois uit de IGC komt. Maar men moet het 
ook in het licht zien van het Nederlandse voorzitter
schap. Daarom moet men juist ontwikkelingssamenwerking 
als prioriteit stellen. 

Minister Van Aardenne meent dat ook onder 
punt 7 de vraag valt of wij nog meer artikelen onder 
meerderheidsbesluitvorming willen laten vallen zoals 
bijvoorbeeld artikel 57 lid 2 en artikel 59. 
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Staatssecretaris Van Eekelen is van oordeel 
dat artikel 57 lid 2 het meest haalbare is omdat het VK 
dat ook wil. 

EPS 

Minister Van den Broek zet uiteen dat een 
apart EPS Verdrag wordt voorzien, waarmee de huidige 
praktijk, zoals bijvoorbeeld de consultatieplicht, 
wordt gecodificeerd. Er zijn nog enige tekstuele ver
schillen over hoe veiligheidsvraagstukken in het Ver
drag moeten worden ondergebracht. Het secretariaat moet 
naar Nederlands inzicht klein en flexibel zijn. De ma
nier waarop de rol van de Europese Raad bij de EPS 
wordt opgenomen in het verdrag, heeft ook betekenis 
voor de rol van de Europese Raad in communautaire za
ken. In Stuttgart is er voor gekozen dat de Europese 
Raad richtsnoeren aangeeft zonder de competentie van de 
bestaande instellingen aan te tasten. De rol van de Eu
ropese Raad, zoals in Stuttgart geformuleerd, kan zon
der bezwaar worden opgenomen in de preambule. Opneming 
in de verdragstekst echter zou met name de bevoegdheden 
aantasten van de Commissie en daarmee zouden de insti
tutionele verhoudingen worden scheef getrokken. 
Frankrijk wenst voorts de Europese Unie in het Verdrag 
op te nemen. Wij hebben het idee dat hier een vlag 
wordt uitgestoken die de lading maar zeer ten dele 
dekt. Het is een overtrokken idee. Wel kan in de pream
bule worden genoemd dat naar deze doelstelling wordt 
toegewerkt en kan de Europese Unie worden herbevestigd. 

Minister Van Aardenne ziet een verband met de 
vestigingsplaats van het Eureka-secretariaat. President 
Mitterrand en Bondskanselier Kohl zijn als vestigings
plaats Straatsburg overeengekomen, waar Nederland tegen 
is. Spreker vraagt of er geen koehandel zal worden ge
dreven tussen de plaats van het Eureka-secretariaat en 
van het EPS-secretariaat. 

Minister Van den Broek meent dat er geen 
twijfel over bestaat dat het EPS-secretariaat in Brus
sel zal worden gevestigd. Eureka heeft geen band met de 
EEG. Nederland wenst juist beide secretariaten in Brus
sel te vestigen. 

Minister Van Aardenne meent dat de Franse re
denering zou kunnen zijn dat het EPS-secretariaat in 
Brussel kan worden gevestigd mits het Eureka-secreta
riaat in Straatsburg komt. 

De minister-president stelt voor de conclu
sies van de Coördinatie Commissie te aanvaarden met de 
volgende aantekeningen: 
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De delegatie zal zich baseren op de 7 punten 
"concentratie van inspanning" uit de notitie van Bui
tenlandse Zaken met de volgende aantekeningen: 

1° De delegatie zal de tekst van een interpretatieve 
verklaring nauwkeurig bezien, indien het niet moge
lijk blijkt in de tekst van de verdragswijzigingen 
vast te leggen dat automatische ongewenste gevolgen 
voor de bevoegdheden verdeling tussen de Gemeenschap 
en de lidstaten worden voorkomen. 

2° De Raad stemt in met de ter vergadering uitgereikte 
tekst van Buitenlandse Zaken die een tekstvoorstel 
met betrekking tot de EMU bevat. De delegatie zal er 
naar bevind van zaken gebruik van maken. 

3° Alleen indien Nederland in een isolement zou geraken 
kan uiteindelijk, in het kader van de discussie over 
de cohesie, met de mogelijkheid van een nieuwe le
ningsbevoegdheid van de Europese Commissie worden 
ingestemd. Intussen verzet Nederland zich, ook reeds 
tijdens het zogenaamde conclaaf-overleg, tegen even
tuele claims van lidstaten in verband roet uitkomst 
van de conferentie. 

4° De delegatie zal proberen om het eindresultaat van 
de conferentie zo veel mogelijk te verbeteren met 
amendering op andere terreinen. Daarbij zal zo mo
gelijk aandacht worden gegeven aan de ontwikkelings
samenwerking en zal rekening worden gehouden met 
complicaties voor de mediawetgeving in verband met 
het onderwerp cultuur. 

5° De Raad neemt kennis van de uiteenzetting van minis
ter van den Broek met betrekking tot het EPS-ver
drag. 

De raad stemt hiermee in. 

De economische en sociale situatie in de Gemeenschap 

Minister Ruding vraagt zich af wat Commissie
voorzitter Delors tijdens de Europese Raad zal doen. De 
Commissie heeft niet, zoals gebruikelijk, een apart do
cument over de economische en sociale situatie in de 
Gemeenschap gemaakt. De heer Delors zal een mondeling 
verhaal houden. Het enige dat thans voorligt is het 
concept-jaarrapport. De Ecofin-raad kan ten aanzien van 
dit rapport geen voortgang maken omdat het Europese 
Parlement er al gedurende twee maanden over praat. De 
status van het rapport is hangende en het is nog niet 
geautoriseerd. 


