
MINISTERRAAD 

Nr.10339 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 18 februari 1983 in de RVD-zaal, 

aangevangen in aansluiting aan de 
ministerraad van het Koninkrijk 

Aanwezig: minister-president Lubbers en de 
ministers Van Aardenne, Braks, 
Van den Broek, Deetman, De Koning, 
Rietkerk, Schoo en Winsemius (Afwezig 
zijn de ministers Brinkman, 
Korthals Altes, Ruding, De Ruiter en 
Smit) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.3 t/m 12), Bolkestein 
(pt.1 t/m 3) , Van Eekelen, Van Houwelingen 
en Scherpenhuizen 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunct-secretaris: drs.G.H.H.Maas 
Hoofddirecteur RVD: mr.M.J.D.van der Voet 

1. Notulen van de vergadering van 4 februari 1983 
(nr.10318 en 10318b) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

2. Hamerstukken 
a. Naturalisatie van Juliana Adika en 32 anderen; 

van Leon F.Bauwens en 24 anderen en van 
Adalbertus Bujak en 31 anderen (Brieven van de 
staatssecretaris van Justitie dd. 3 en 
7 februari 1983, nrs.820/121 t/m 820/123, met 
wetsontwerp) 

Zonder discussie aanvaard. 

Zeer Geheim 

Ex . n r . 
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b. Conclusies van de coördinatiecommissie 
d d . 15 februari 1983 (Brief van de staats-
secretaris van Buitenlandse Zaken 
d d . 15 februari 1 9 8 3 , nr.42540 , met bijlage) 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst er 
n a a r aanleiding van het gestelde onder punt 1 .1 
ten aanzien van de uniforme verkiezingsprocedure 
op d a t er op dit moment sprake is van een weinig 
opwekkende situatie. De kans op wijziging van de 
Europese akten is miniem. Kernvraag ten aanzien 
van de verkiezingsprocedure is of het 
nationaliteitsbeginsel of het domiciliebeginsel 
tot uitgangspunt wordt genomen. De Nederlandse 
wet van 1979 gaat uit van een tussenvorm, waarbij 
hier gevestigde EG-onderdanen die niet in eigen 
land kunnen stemmen, in Nederland kunnen stemmen. 
Omdat een uniforme verkiezingsprocedure naar alle 
waarschijnlijkheid niet zal worden gerealiseerd, 
zou de bestaande wet in ons land moeten worden 
gehandhaafd. Ten aanzien van het tellen van de 
stemmen wordt gestreefd naar een zo goedkoop 
mogelijke oplossing. Voorgesteld wordt de stemmen 
op de donderdag dat er gestemd wordt te laten 
tellen en het tabuleren te laten geschieden op de 
daarop volgende zondagavond of maandagmorgen. 
Deze procedure heeft het voordeel dat in dat 
geval niet weer in het weekend de stembureaus 
bijeen hoeven te worden geroepen. Het is de vraag 
of een dergelijke procedure volledig strookt met 
een strikte interpretatie van de Europese akten. 
Spreker gaat er echter van uit dat een dergelijke 
procedure stilzwijgend zal worden toegestaan door 
de lidstaten. 

Minister Rietkerk kan instemmen met de 
voorstellen van staatssecretaris Van Eekelen. Hij 
zou er echter de voorkeur aangeven het 
nationaliteitsbeginsel als uitgangspunt voorop te 
stellen. In Nederland is de mogelijkheid geopend 
om bij nationale verkiezingen per brief te 
stemmen. Over een dergelijke procedure valt op 
Europees niveau geen overeenstemming te bereiken, 
vandaar dat tijdens de verkiezingen in 1979 door 
de Nederlandse regering ermee is ingestemd dat 
onderdanen van andere EG-landen ook in Nederland 
Konden stemmen. Spreker is van oordeel dat deze 
regeling niet zonder meer zal kunnen worden 
voortgezet. Een wetsvoorstel van gelijke 
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strekking als in 1979 zal moeten worden 
ingediend. Spreker begrijpt voorts uit de woorden 
van staat ssecretaris Van Eekelen dat deze 
voorstelt dat de stemmen van de verkiezing wel op 
de dag der stemming worden geteld, maar de 
uitslag nog niet bekend wordt gemaakt. Hij heeft 
enige aarzelingen ten aanzien van de vraag of dit 
juridisch mogelijk is. Nader contact hieromtrent 
tussen Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken 
lijkt noodzakelijk. 

Staatssecretaris Van Eekelen bevestigt 
dat als de Europese akte letterlijk wordt 
geïnterpreteerd, inderdaad een nieuwe wet 
noodzakelijk zal zijn. De Tweede Kamer heeft in 
1978 kenbaar gemaakt voor eenmaal met een 
oplossing als toen gekozen in te willen stemmen. 
preker streeft voor de verkiezingen van 1984 

naar een pragmatische oplossing. Ten aanzien van 
punt 1.4, de relatie van de EG met Japan, zijn 
drie aspecten in het geding. In de eerste plaats 
gaat het om het vergroten van de export
mogelijkheden voor de EG-partners naar Japan. De 
bereikte resultaten in het overleg met Japan zijn 
een stap in de goede richting, maar betekenen nog 
geen oplossing van de gerezen problemen. Het 
tweede probleem betreft de beperking van de 
Japanse export. De heer Van Lennep, secretaris
generaal van de OESO, heeft over de hieromtrent 
gemaakte afspraken gezegd dat hier sprake is van 
het begin van een kartelvorming. De prijsstelling 
is waarschijnlijk te hoog, met als gevolg dat de 
consument binnen de EG teveel betaalt. De heer 
Van Lennep heeft aangekondigd dit in de OESO aan 
de orde te zullen stellen. In de derde plaats is 
het van belang dat de toekomstige samenwerking 
tussen Japan en de EG wordt geregeld. De 
voorgestelde conclusies van de werkgroepen vormen 
een redelijke basis om de problemen verder uit te 
diepen. Het voorstel is dat de afspraken met 
Japan, die overigens nog moeten worden bevestigd 
door de Europese Raad, zullen worden aangemeld 
bij het general agreement on tarifs and trades 
(GATT). 

Staatssecretaris Bolkestein merkt op 
dat hij omtrent deze aangelegenheid op 
17 februari met de Duitse minister Schlecht van 
gedachten heeft gewisseld. West-Duitsland blijkt 
van mening dat de Europese commissarissen 
Haferkamp en Davignon in de onderhandelingen met 
Japan in feite hun boekje te buiten zijn gegaan. 
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De nu gedane voorstellen vormen het uiterste 
waartoe men van Duitse zijde bereid is. Aangezien 
Frankrijk zich op het standpunt stelt dat deze 
overeenkomst nog slechts het begin vormt, dreigt 
hier een dilemma te ontstaan. Overigens zal men 
van Duitse zijde wel akkoord gaan met wat nu is 
bereikt. Spreker constateert voorts dat men van 
Westduitse zijde optimistisch is over de 
mogelijkheid dat Japan de aandacht zal verleggen 
van exportbevordering naar de verbetering van de 
sociale omstandigheden van de Japanse werknemers. 
Dit optimisme wordt door hem niet gedeeld. 
Spreker wijst er tevens op dat de opmerkingen van 
de heer Van Lennep op zich juist zijn. De prijs 
van de videorecorders voor de consument zal hoger 
worden. Dit kan overigens op twee manieren, 
namelijk door het vastleggen van een minimum
prijs, of door het opleggen van een heffing. 

De minister-president merkt vervolgens 
op dat de problematiek die onder punt 1.8 aan de 
orde wordt gesteld betreffende het zg. groenboek 
over de financiering van de gemeenschap in de 
toekomst, ook tijdens de vergadering van de REZ 
op 25 februari a.s. aan de orde zal komen. 

Minister Braks wijst erop dat de hier 
voorgestelde conclusie ten aanzien van dit punt 
ervan uitgaat dat Nederland zich tijdens de 
eerste gespreksronde vragenderwijs zal opstellen. 
Spreker is er echter voorstander van dat reeds 
tijdens de eerste ronde door Nederland een 
duidelijk kritische positie wordt ingenomen 
tegenover de voorstellen van de Europese 
Commissie en eventueel een offensieve instelling 
wordt gekozen. De politieke situatie dreigt te 
ontstaan dat een aantal landen met een 
belangrijke agrarische sector, waaronder 
Nederland, in toenemende mate onder druk komen te 
staan. Een duidelijk kritische opstelling van 
Nederlandse zijde is daarom geboden. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat interdepartementaal overleg over de 
interventie van Nederlandse zijde nog plaats
vindt. Overigens zullen de van Nederlandse zijde 
te stellen vragen kritisch van karakter zijn. 
Substantiële discussie over de voorstellen van de 
Commissie zal echter pas in juni 1983 plaats
vinden. 
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Minister Braks wijst erop dat de 
notitie van de Commissie is bedoeld om de 
meningen van de lidstaten af te tasten. Een te 
voorzichtige opstelling van Nederlandse zijde in 
deze fase zou ertoe kunnen leiden tot de 
voorstellen van de Commissie elementen zullen 
bevatten die van Nederlandse zijde dan pas en met 
meer moeite zullen moeten worden bestreden. 

Minister Van Aardenne wijst erop dat 
een inhoudelijke discussie over dit punt nog kan 
plaatsvinden in de REZ van 25 februari a.s.. Het 
moet overigens mogelijk zijn om de vragen zo te 
formuleren dat ze afhoudend kritisch zijn. 

Minister Braks wijst er vervolgens op 
dat onder punt 1.5 wordt ingegaan op de problemen 
rond de relatie met de Verenigde Staten op 
landbouwgebied. Spreker is het eens met de 
formulering van dit punt, maar wijst erop dat de 
spanningen tussen de Verenigde Staten en de EG in 
de komende tijd waarschijnlijk nog zullen 
toenemen. Het is op zich juist dat alles in het 
werk moet worden gesteld om de dialoog tussen de 
Verenigde Staten en de EG in stand te houden. Dit 
moet echter niet zo ver gaan dat het instrument 
van de exportrestituties ter discussie wordt 
gesteld. Spreker bepleit daarom dat tijdens de 
komende vergadering van de Algemene Raad voor wat 
betreft de opstelling van Nederlandse zijde zal 
worden aangesloten bij zijn interventie in de 
laatste Landbouwraad. Een terughoudende 
opstelling ten aanzien van het prijsbeleid is 
dringend geboden. Staatssecretaris Van Eekelen 
stemt hiermee in. 

De minister-president stelt voor de 
conclusies te aanvaarden met de aantekening dat 
ten aanzien van conclusie 1.1 tussen Binnenlandse 
Zaken en Buitenlandse Zaken nog overleg zal 
worden gevoerd met betrekking tot de wets
technische problemen die samenhangen met de 
voorgestelde procedure voor de Europese 
verkiezingen in 1984. De raad stemt hiermee in. 


