
Zeer Geheim 

Ex. nr 
MINISTERRAAD 

BT,9469 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 5 december 1980 in het Catshuis, 

aangevangen 1s morgens om half elf 
en 1s middags voortgezet 

Aanwezig: de minister-president en de ministers 
Van Aardenne, Albeda, Beelaerts van Blokland 
(pt.3c t/m 21), Braks, Gardeniers, De Geus, 
Ginjaar (pt.1 t/m 6, 9 en 20f) , Van der Klaauw 
(pt.1 t/m 5 en 20f), De Koning, Pais, 
De Ruiter, Van der Stee, Van Trier, Tuijnman 
en Wiegel 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.8). Koning (pt.6 t/m 19 
20a t/m 20e), Van der Mei, Veder (pt.7 t/m 19 
en 20a t/m 20e) en Wallis de Vries (pt.20b) 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretarissen: mr.A.J.de Jonge 

(pt.6 t/m 20e) 
drs.E.v.an der Putten 
(pt.1 t/m 5, 20f en 21) 

1 a. Notulen van de vergadering van 19 september 1980 
(nr.9380) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

1 b. Notulen van de vergadering van 9 oktober 1980 
(nr.9403) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
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3 c. Conclusies van de coördinatiecommissie 
' dd. 3 december 1980 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 3 december 1980, nr.342626, met bijlagen) 

Minister Ginjaar wijst op de conclusie 
onder punt 1.4 over de richtlijn inzake de risico's 
van zware ongevallen bij bepaalde industriële 
activiteiten. Deze richtlijn is een uitvloeisel 
van de ramp met de zwaar giftige stof dioxine in 
Seveso (Italië) enkele jaren geleden. Op één punt 
bestaat nog geen overeenstemming: Frankrijk blijkt 
als enige EG-land bezwaren te hebben tegen bepalingen 
over de verplichting tot informatie en consultatie 
in geval van activiteiten die grensoverschrijdende 
gevolgen hebben. Deze kwestie speelt ook bij 
discussies binnen de EG over milieu
effectrapportage en over de vestiging van 
elektriciteitscentrales. Indien wordt tegemoet 
gekomen aan de Franse wensen om niet tot een 
regeling te komen, zal dit tot gevolg hebben dat 
voor de toekomst elke regeling over dergelijke 
grensoverschrijdende kwesties onmogelijk wordt. 
Anderzijds moet echter worden bedacht dat Nederland 
de eerste helft van 1981 het voorzitterschap van 
de EG bekleedt. Spreker is het met Buitenlandse 
Zaken eens dat niet aan de Franse wensen moet 
worden toegegeven. Hij geeft de voorkeur aan een 
algemene zg. horizontale EG-regeling inzake informatie 
en consultatie met betrekking tot activiteiten, 
die grensoverschrijdende gevolgen voor het milieu 
kunnen hebben of desnoods aan aanbevelingen terzake. 
Hierna kan telkens in voorkomende gevallen worden 
verwezen. Tot nu toe heeft Frankrijk zich daartegen 
ook verzet. Indien Nederland thans een regeling 
blokkeert, acht spreker het uitgesloten tijdens 
het Nederlandse voorzitterschap tot een juridische 
regeling te komen. Elk verder overleg zal dan voor 
een groot aantal jaren worden gestopt tot het 
moment dat het Franse kernenergieprogramma is 
voltooid. Spreker pleit daarom voor een politieke 
oplossing tijdens het Nederlandse voorzitterschap. • 
Daarom moet worden vastgehouden aan de noodzaak 
dat er een regeling moet komen. Tot nu toe verkeert 
Frankrijk in een geïsoleerde positie, maar spreker 
betwijfelt of dat zo zal blijven. De huidige 
Luxemburgse voorzitter schijnt namelijk zo spoedig 
mogelijk een oplossing te willen bereiken en ook 
West-Duitsland schijnt hiertoe bereid te zijn. Dit 
kan zelfs met zich brengen dat Nederland in de 
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milieuraad van 12 december a.s. in een geïsoleerde 
positie komt te verkeren. In antwoord op een 
desbetreffende vraag van minister Van der Klaauw 
antwoordt hij dat hij de volgende week nog met de 
Belgische en andere vertegenwoordigers, die tot nu 
toe het Nederlandse standpunt delen, zal overleggen. 
Indien hij daartoe vanwege tijdgebrek niet in 
staat zal zijn, zal hij nog bezien of dat overleg 
op ambassadeursniveau kan worden gehouden. 

Minister Tuijnman geeft er de voorkeur 
aan dat Frankrijk onder zware druk zou worden 
gezet en niet in te stemmen met een andere regeling, 
indien blijkt dat Frankrijk op grond van het 
EG-verdrag tot een andere opstelling kan worden 
gedwongen. Indien dat niet mogelijk is, moet een 
soepeler standpunt worden ingenomen. In dit verband 
is het van belang dat de volgende maand met Frankrijk 
wordt overlegd over het belangrijke Rijn-
zoutverdrag. 

Staatssecretaris Van der Mei is het met 
minister Ginjaar eens dat in beginsel een verplichtende 
regeling terzake van de grensoverschrijdende 
gevolgen noodzakelijk is. De Benelux-partners 
dienen dit standpunt te blijven innemen. Bedacht 
moet worden dat Frankrijk op dit moment een geïsoleerde 
positie inneemt. Spreker verwacht niet dat Frankrijk 
zal instemmen met de door minister Ginjaar genoemde 
horizontale afspraak, terwijl dit land zich eerst 
heeft verzet tegen een verplichtende regeling in 
de richtlijn. In Nederland wordt veel belang 
gehecht aan de in deze richtlijn beschreven milieu-
beschermingsproblematiek. Velen zullen dan ook 
niet aanvaarden dat Nederland akkoord gaat met een 
niet-verplichtende regeling, waarvan het nu al 
bijna zeker is dat die niet zal worden nageleefd. 
Weliswaar moet met Frankrijk nog worden onderhandeld 
over het Rijn-zoutverdrag,maar een soepele opstelling 
van Nederland voor wat betreft deze richtlijn zal 
niet leiden tot een soepeler opstelling van Frankrijk 
bij die onderhandelingen. De minister-president 
onderschrijft de laatste uitspraak van staats
secretaris Van der Mei. 

Minister Ginjaar verschilt alleen in 
tactisch opzicht van mening met staatssecretaris 
Van der Mei. Binnen de EG bestaat grote behoefte 
aan de onderhavige richtlijn die ook voor het 
bedrijfsleven van belang is. Nederland onderhoudt 
met West-Duitsland goede contacten voor wat betreft 
informatie en consulatie bij activiteiten met 
grensoverschrijdende gevolgen. Met België zijn er 
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nog wel problemen, onder meer met betrekking tot 
de vestiging van kernenergiecentrales. Spreker is 
er dan ook niet zeker van dat België het Nederlandse 
standpunt uiteindelijk zal onderschrijven. Indien 
een verplichtende regeling voor Frankrijk niet 
aanvaardbaar is, is het beter terzake minder 
bindende afspraken in de vorm van aanbevelingen te 
maken. Spreker wil graag de machtiging terzake te 
zoeken naar politieke oplossingen zodat de discussie 
op gang wordt gehouden. 

De minister-president geeft in overweging 
dat minister Ginjaar wordt gemachtigd om in goed 
overleg met Belgische en Luxemburgsche vertegen
woordigers naar bevind van zaken te handelen. ' 

Staatssecretaris Van der Mei verwacht 
dat dit uiteindelijk niet tot oplossingen zal 
leiden. 

Minister Tuijnman vestigt de aandacht op 
punt 1.5 van de conclusies over onderhandelingen 
van de toetreding van de Gemeenschap tot diverse 
verdragen. Hij vraagt minister Ginjaar zich ertegen 
te verzetten dat de EG afzonderlijke voorschriften 
uitvaardigt met betrekking tot de onderwerpen die 
zijn geregeld in verdragen van Bonn en Oslo inzake 
vervuiling van de zee respectievelijk door olie en 
dumping. Minister Ginjaar stemt hiermee in. 

Minister Van der Stee vraagt met betrekking 
tot punt 2.5 over agromonetaire aangelegenheden 
(landbouwraad van 8 en 9 december 1980) dat de 
betrokken departementen nog verder zullen overleggen 
over de agromonetaire aangelegenheden in verband 
met de toetreding van Griekenland tot de EG. 
Staatssecretaris Van der Mei zegt dit toe. 

De minister-president stelt voor de 
conclusies van de coördinatiecommissie te aanvaarden 
met dien verstande dat: 
1° Ad punt 1.4 (richtlijn inzake de risico's van 

zware ongevallen bij bepaalde industriële activiteiten) 
minister Ginjaar gemachtigd wordt om in goed 
overleg met de Belgische en Luxemburgse vertegen
woordigers naar bevind van zaken te handelen 
met betrekking tot een eventuele niet verplichtende 
regeling inzake consultatie en informatie voor 
wat betreft voorgenomen activiteiten die grens
overschrijdende gevolgen hebben. 
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2° Ad punt 1.5 (onderhandelingen over de toetreding 
van de Gemeenschap tot diverse verdragen): 
minister Ginjaar zich ertegen zal verzetten dat 
de EG afzonderlijke voorschriften uitvaardigt 
met betrekking tot de onderwerpen die zijn 
geregeld in de verdragen van Bonn en Oslo 
inzake vervuiling van de zee resp. door olie en 
dumping. 

3° Ad punt 2.5 (agromonetaire aangelegenheden): de 
betrokken departementen nog verder zullen over
leggen over de agromonetaire aangelegenheden in 
verband met de toetreding van Griekenland tot 
de EG. 

De raad stemt hiermee in. 

d. Goedkeuring herziene Berner conventie en 
herziene universele auteursrechtconventie 
en aanpassing auteurswet 1912 aan de herziene 
Berner conventie (Brief van de minister van 
Justitie dd. 13 november 1980, nr.593/680, 
met wetsontwerpen) 

Minister Van Aardenne brengt naar voren 
dat Justitie heeft ingestemd met het voorstel van 
Economische Zaken tot het schrappen van een passage 
over de zg. modellen op blz.6 van de memorie van 
toelichting bij het wetsontwerp tot aanpassing van 
de auteurswet 1912. 

De raad stemt in met de goedkeuring en 
met de desbetreffende aanpassing van de auteurswet 
1912 met de aantekening dat Justitie het voorstel 
van Economische Zaken tot het schrappen van een 
passage op blz.6 van de memorie van toelichting 
bij het wetsontwerp tot aanpassing van de auteurswet 
1912 overneemt. 

e. EGKS-sociale begeleidingsmaatregelen staal-
problematiek (Zie notulen m.r. 28 november 
1980, punt 3h) 

Minister Albeda deelt mee dat hij onlangs 
met EG-commissaris dr.H.Vredeling een gesprek 
heeft gehad over de aanvrage voor een EG-bijdrage 
van f.ll min ten behoeve van Hoogovens-Estel. De 
EG-commissaris is van mening dat deze bijdrage 


