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verdragen. Spreker meent dat het, gezien het 
belang van de veiligheid ter zee in bijv. de 
Noordzee en Het Kanaal, niet aanvaardbaar is als 
Nederland geheel afzijdig blijft. Aan de andere 
kant is er echter ook geen reden om het Franse 
initiatief al te enthousiast te benaderen. Spreker 
heeft bepleit om dit overleg in EG-verband te 
voeren, maar dat is niet mogelijk, aangezien net 
ook zou gaan om de veiligheid in de Middellandse Zee. 
Er zullen derhalve meer landen dan alleen de 
EG-landen bij moeten worden betrokken. Op zich 
acht spreker het zeker van belang als essentiële 
bepalingen van de bestaande verdragen ter zake van-
de veiligheid op zee versneld worden toegepast. 
Spreker heeft met minister Le Theule ook gesproken 
over de Rijn-zoutproblematiek en de Franse minister 
de grote zorg overgebracht die in Nederland bestaat 
ter zake van het feit dat het Franse parlement het 
Rijn-zoutverdrag niet wil ratificeren. Hij heeft 
aan de Franse minister voorgesteld in 1981 te 
trachten de problematiek opnieuw aan de orde te 
stellen op ministerieel niveau. Hiervoor voelde 
minister Le Theule echter weinig, omdat deze geen 
succes verwacht van een dergelijk overleg. Spreker 
wil het initiatief voor een ministerieel overleg 
over het Rijn-zoutverdrag in 1981 echter toch 
doorzetten. 

De raad aanvaardt vervolgens de conclusies 
van de coördinatiecommissie met dien verstande dat 
Nederland zich enigszins terughoudend zal opstellen 
met betrekking tot het Franse voorstel een 
ministeriële conferentie te houden inzake de 
veiligheid ter zee, maar als daartoe wordt besloten, 
daaraan wel zal deelnemen (conclusie 1.9). 

» 

3 d. Overleg EG-ministers van justitie op 19 juni 1980 

Minister De Ruiter deelt mede dat tijdens 
dit overleg een tweetal verdragen aan de orde is 
geweest, te weten een verdrag inzake strafrechtelijke 
samenwerking en een verdrag betreffende het recht 
dat op verbintenissen uit overeenkomsten van 
toepassing is. Spreker meent naar aanleiding van 
dit overleg dat zich - in Europees verband gezien -
een zeer negatieve ontwikkeling op het terrein van 
de juridische samenwerking binnen de EG voordoet. 
Er worden door de EG-ministers van justitie thans 
tal van initiatieven ontwikkeld zonder een degelijke 
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ondergrond. Deze activiteiten worden uitsluitend 
gebaseerd op de opdracht van de regeringsleiders 
van de EG aan de ministers van justitie tot 
invulling van de door de Franse president 
Giscard d'Estaing gelanceerde gedachte van de 
"espace judiciaire Européenne". Niemand weet 
precies wat een dergelijke "Europese rechtsruimte" 
zou moeten inhouden. Vooral van Franse en Italiaanse 
zijde wordt echter druk uitgeoefend inhoud te 
geven aan het begrip "espace judiciaire". Alleen 
Denemarken steunt het Nederlandse verzet hiertegen. 
Groot-Brittannië neemt een aparte positie in door 
zich te verzetten tegen het geven van extra bevoegd
heden aan communautaire instellingen. De Nederlandse 
opstelling heeft bij de ministers van justitie van 
de andere EG-landen teleurstelling gewekt. 
Uiteindelijk is het genoemde verdrag inzake straf
rechtelijke samenwerking, dat in dit overleg van 
de EG-ministers van justitie bekrachtigd had 
moeten worden, door geen van de ministers onder

do tekend. Daarentegen zijn de basisprincipes van |dit 
-°Utiètt, verdrag l voor nadere studie terugverwezen naar het 

KunenwerJuYv politiek comité (EPS) . Vooral het Italiaanse 

$ voorzitterschap was zeer teleurgesteld over deze 

5 uitkomst van het overleg. Van Franse zijde is 
thans voorgesteld om het "espace judiciaire" ook op 
civielrechtelijk terrein nader inhoud te geven. 
Spreker bepleit daarom dat Nederland nu duidelijk 
maakt dat het "espace judiciaire" slechts een 
denkbeeld is en geen realiteit kan worden. Anders 
dreigt de ontwikkeling van de Europese instellingen 
in gevaar te komen. Het verdrag inzake het recht 
dat van toepassing is op verbintenissen uit 
overeenkomst, is door zeven landen, waaronder 
Nederland, ondertekend. Dit was het minimale 
aantal landen dat zou moeten ondertekenen om het 
verdrag gelding te geven. Er is aan dit verdrag 
een gemeenschappelijke verklaring toegevoegd dat 
nader zal worden overlegd over de toekenning van 
interpretatiebevoegdheden aan het Europese Hof van 
Justitie. Deze verklaring was voor spreker niet 
geheel bevredigend, maar gezien de afwijzende 
Nederlandse opstelling ter zake van het verdrag 
inzake strafrechtelijke samenwerking, achtte hij 
het verstandiger toch met deze verklaring.genoegen 
te nemen. Spreker heeft overigens het Nederlandse 
standpunt nog afzonderlijk uiteengezet en erop 
gewezen dat er pas sprake kan zijn van het voor
leggen van het verdrag inzake het recht dat van 
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toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst 
ter ratificatie aan heL Nederlandse parlement als 
het overleg over het toekennen van interpretatie
bevoegdheden aan het Hof van Justitie succesvol 
wordt afgerond. Hij dringt er ten slotte naar 
aanleiding van dit overleg van de ministers van 
justitie nogmaals op aan dat er nader intern 
beraad nodig is over de wijze waarop inter
gouvernementele samenwerking van de EG-landen, 
o.a. op juridisch terrein, tot stand komt. Minister 
Van der Klaauw sluit zich bij de laatste opmerking 
van minister De Ruiter aan. Spreker betreurt het 
dat deze principiële problematiek niet eerder aan 
de orde is gekomen en meent eveneens dat dit 
alsnog dient te gebeuren. 

e. Bezoeken van Nederlandse bewindslieden aan 
landen buiten de EG 

Minister Van der Klaauw merkt op dat al 
een aantal bewindslieden bezoeken heeft gebracht 
aan de volksrepubliek China. Niettemin gaan binnen 
niet al te lange termijn opnieuw verschillende 
bewindslieden naar dit land. Dit betekent een 
zware belasting voor de Nederlandse ambassade in 
Peking. In dat verband is het van belang dat 
strikt de hand wordt gehouden aan de afspraak dat 
over het afleggen van bezoeken door bewindslieden 
aan landen buiten de EG tevoren wordt overlegd met 
Buitenlandse Zaken. 

De minister-president sluit zich hierbij 
aan. Van de kant van de Tweede Kamer wordt vaak 
geklaagd over de afwezigheid van bewindslieden 
wegens verblijf buitenslands. Door een goede 
coördinatie vooraf kunnen deze problemen worden 
beperkt. Minister Van der Stee meent eveneens dat 
er teveel bewindslieden bezoeken brengen aan 
andere landen en aan de Nederlandse Antillen. 

De raad bevestigt vervolgens de afspraak 
dat over het afleggen van bezoeken door bewinds
lieden aan landen buiten de EG tevoren wordt 
overlegd met Buitenlandse Zaken en voor reizen 
naar de Nederlandse Antillen met de minister voor 
Nederlands-Antilliaanse Zaken. 


