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v 4 Onderwerp : Beyepsprocecfeire tegen Confffissiebeschikking inzake migratiebele\§ Z 

& J L * ' ^ J 1. Het Ministerie van Sociale Zaken heeft juridische en materiële bezwaren tégen" 

^jy^ e e n door de EG-Commissie vastgestelde beschikking die lidstaten verplicht tot 

1 het melden van bepaalde wetgeving inzake migratie (uit derde landen) aan de 

^J> V -AA 20^)1 Commissie en aan andere lidstaten. Deze bezwaren zijn van dien aard dat 

Sociale Zaken de beschikking eventueel ter vernietiging wil voorleggen aan het 

^ ^ y ^ l Hof van Justitie. 

{^(S^ . / . * i Bijgaande notitie van Sociale Zaken draagt een conclusie aan voor de Minister-

OC/LU^T raad die echter door Buitenlandse Zaken niet wordt gedeeld. 

^ \yStffyJ*\jJk' De BRD heeft dezelfde bezwaren, maar wenst voorshands een en ander in 

» * Coreper op 5 september a.s. te bespreken. 

De termijn om tegen de beschikking in beroep te gaan vervalt op 15 sept. a.s. 

2. Sociale Zaken voert kort samengevat de volgende argumenten aan: 

artikel 118 EG-Verdrag biedt onvoldoende basis voor het vaststellen van 

f\ een dwingende beschikking zoals nu door de Commissie gedaan. Boven

dien suggereert de bewoording van de Commissiebeschikking dat het 

migratiebeleid onderwerp van communautaire competentie is; 

De beschikking is praktisch onuitvoerbaar, omdat niet duidelijk is welke 

informatie de Commissie wil hebben. Ruime interpretatie van de be

schikking zou leiden tot gigantische papiermassa's. 

Sociale Zaken kan niet aanvaarden dat door geen bezwaar aan te tekenen 

tegen de beschikking, de "autonome bevoegdheid' 1 van de Commissie met 

betrekking tot het migratiebeleid erkend zou worden. 

Het Ministerie van Justitie meent ook dat de Commissie te ver is gegaan, 

maar wil eerst alle mogelijkheden onderzoeken om de Commissie eventueel tot 

intrekking van de beschikking te bewegen. Dreiging met Hofprocedure moet 

daarbij niet uitgesloten worden. 

3. Dezerzijds is daar het volgende tegen aangevoerd. 

De EG-Ministerraad heeft reeds in zijn resolutie van 27 juni j.1. besloten 

tot coördinatie van het migratiebeleid van de lidstaten ("richtsnoeren 

voor een communautair migratiebeleid"). Zoals bij ander "nieuw beleid" 
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Van : Datum : 

Aan : 

Onderwerp : 

al vaak gebeurde, is het opzetten van een notificatieprocedure (inlichten 

van Commissie en andere lidstaten omtrent wetgeving) het minste wat 

gedaan kan worden en een noodzakelijk begin voor een goede coördinatie 

door de Commissie. 

Het is voor Nederland politiek niet opportuun om nu, vlak voor de 

intergouvernementele conferentie en het Nederlands-voorzitterschap, de 

Commissie voor het Hof te bestrijden naar aanleiding van een notifi

catiebeschikking, waarmee de Commissie zichzelf de nodige informatie 

voor de beleidsuitvoering wil verschaffen. Bovendien bepleit Nederland 

traditioneel grotere bevoegdheden voor de Commissie. 

Afgezien van de vraag of het Hof de Nederlandse zienswijze zal volgen, 

is een Hofprocedure in dit geval een buiten verhouding zwaar middel 

voor een doel (interpretatie artikel 118 EG) dat ook met andere middelen 

bereikt kan worden en gezien het onderwerp van de beschikking, nl. 

informatieverstrekking aan de Commissie. 

Bovendien zijn er voldoende redenen aan te voeren om tot een gedegen 

coördinatie van het migratiebeleid in de EG te komen i.v.m. een 

consequent extern EG-beleid, bijv. door harmonisatie van vreemdelingen

wetgeving en het vrij verkeer van personen op de interne markt, * ' AtUlf 

4. Commissie reactie 

Uit de mondelinge en schriftelijke reacties van de Comissie blijkt dat zij geen 

bevoegdheidsuitbreidingen nastreeft en belist geen extensieve interpretaties 

koestert van haar beschikking (m.b.t. de door de Lidstaten naar de Commissie 

. / . te zenden informatie). Uit de betreffende telex van PVEG blijkt overigens dat 

Nederland de enige is die gedemarcheerd heeft in Brussel. Alle andere 

Lidstaten wachten tot het overleg in Coreper op 5 sept. a.s. 

5. Conclusie 

Om bovengenoemde redenen is het aangewezen om eerst Ín Brussel overleg te 

voeren met de andere Lidstaten en met name de Commissie over de wijze van 

uitvoering van deze beschikking, alvorens een Hofprocedure wordt overwogen. 
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Het ambtelijk overleg in Brussel op k sept. a.s. en vooral het reeds voorziene 
Coreper-overleg op 5 sept. (op vezoek van de BRD) biedt alle gelegenheid 
daartoe. 

Indien tijdens het Coreper overleg zou blijken dat de Commissie de meest 

extensieve interpretatie van haar beschikking (waartoe de bewoordingen van 

de beschikking en de reacties van de Commissie overigens geenszins aanleiding 

geven) aanhangt, kan alsnog overwogen worden of nadere actie gewenst is. 
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