
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD Ex.nr 

4; 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 6 mei 1983 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
in aansluiting aan de ministerraad 

van het Koninkrijk 

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

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort, Van Eekelen (pt.3). Koning, 
Van Leijenhorst, Van der Reijden (pt.5 en 6) 
en Scherpenhuizen 

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

1 a. Notulen van de vergadering van 15 april 1983 
(nr.10420 en 10420c) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage I. 

Staatssecretaris Van Amelsvoort merkt 
naar aanleiding van het gestelde op blz.30 op dat 
het overleg dat hij met de staatssecretarissen 
Koning en De Graaf heeft gevoerd inzake de 
compensatie aan gemeenten in verband met de 
RWW-uitkeringen tot overeenstemming heeft geleid 
die nog nader zal moeten worden uitgewerkt en 
aansluit bij de tekst die op dit punt in de 
voorjaarsnota is opgenomen. 
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2 b. Wijziging van hoofdstuk XI (Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) van de 
begroting voor 1982; tweede wijzigingsvoorstel 
(Brief van de minister van Financiën 
dd. 25 april 1983, nr.483-1728, met 
wetsontwerp) 

Wijziging van de toelatingsvoorwaarden voor 
het m.b.o., de opleiding kleuterleidsters en 
het staatsexamen kleuterleidster (Brief van de 
staatssecretaris van Onderwijs en 
Wetenschappen Ginjaar dd. 18 april 1933, 
nr.3636/I/3328C, met ontwerp-besluit) 

d. Nadere wijziging van het Kb dd. 19 februari 
1982 inzake regelen ter voorkoming van 
samenloop van kinderbijslag (Brief van de 
staatssecretaris van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid De Graaf dd. 22 april 1983, 
nr.51426, met ontwerp-besluit) 

De punten 2b t/m 2d worden zonder 
discussie aanvaard. 

Buitenlands beleid 

a. Voeging door Nederland in Hof van Justitie EG 
: r .za:<e het niet tot stand brengen van een 
gemeenschappenjk vervoersbeleid (Brief van de 
staatssecretaris van Buitenlandse Zaken 
dd. 21 april 1983, nr.111482, met bijlagen) 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat nog geen overeenstemming bestaat over de 
vraag of Nederland zich zal voegen aan de zijde 
van de raad van ministers of aan die van het 
Europees Parlement. Spreker voelt zelf het meest 
voor voeging aan de zijde van het Europees 
Parlement dat in de ingediende klacht de raad van 
ministers in gebreke stelt.- Hoewel het niet voor 
de hand ligt dat een land dat lid is van de raad 
van ministers zich voegt tegen zichzelf, is zulks 
toch niet onmogelijk. Spreker verzoekt de raad 
minister Smit en hem te machtigen in onderling 
overleg inzake deze kwestie definitief te 
beslissen. 
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Minister Winsemius acht als minister 
van Verkeer en Waterstaat a.i. slechts een 
voeging aan de zijde van de raad mogelijk, 
waarover met Buitenlandse Zaken overeenstemming 
zou bestaan. 

Minister De Koning is het ermee eens 
dat voeging aan de zijde van het Europees 
Parlement juridisch niet tot problemen hoeft te 
leiden, omdat het Europees Parlement een der 
verdragsinstellingen is van de Europese 
Gemeenschap. Hij geeft de voorkeur aan voeging 
bij die- partij die het standpunt inneemt waarmee 
Nederland het eens is. Als de overige leden van 
de raad van ministers te kennen geven dat zij 
niet worden gehinderd door een voeging van 
Nederland aan de zijde van het Europees 
Parlement, kan hiertoe zonder bezwaar worden 
overgegaan. 

Minister Korthals Altes wijst erop dat 
mede door toedoen van Nederland tot nog toe geen 
gemeenschappelijk vervoersbeleid tot stand is 
gekomen. Nederland pleit voor een zo groot 
mogelijke liberalisatie en neemt daarmee in de 
EG-transportraad een minderheidsstandpunt in. Bij 
ontbreken van een gemeenschappelijk vervoers
beleid gelden de regels van het vrije verkeer, 
hetgeen aansluit bij de Nederlandse wens. Men zou 
zich echter kunnen afvragen of deze redenering 
zich niet tegen de Nederlandse belangen zal 
kunnen keren op andere punten van beleid waarover 
eveneens nog geen overeenstemming bestaat, zoals 
bijv. het kapitaal-, lucht- en scheepvaart
verkeer. Spreker meent daarom dat de besluit
vorming over de onderhavige kwestie thans niet 
kan worden gedelegeerd aan de twee genoemde 
bewindspersonen. 

Minister Van Aardenne gaat ervan uit 
dat het gemeenschappelijk vervoersbeleid een zeer 
specifiek karakter zal dragen, waarvan geen 
repercussies op andere beleidsterreinen zijn te 
verwachten. Aangezien de EG-transportraad er niet 
in is geslaagd een gemeenschappelijk vervoers
beleid tot stand te brengen, treden de verdrags
bepalingen inzake het vrije verkeer in werking. 
Het onderhavige voorstel voegt aan de opvattingen 
van EG-raad en Europees Parlement een nieuw 
standpunt toe, zodat voeging bij een van beide 
instanties niet voor de hand ligt. Als toch tot 
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voeging wordt besloten, meent hij dat de zijde 
van de EG-raad moet worden gekozen, hetgeen toch 
zoals uit het voorstel blijkt, de gelegenheid 
biedt tot uitdrukking te brengen dat Nederland 
naar een vervoersbeleid streeft dat afwijkt van 
hetgeen tot nu toe in de EG-raad is besproken. 

Staatssecretaris Van Eekelen vult de 
woorden van minister Van Aardenne aan met de 
opmerking dat, ook bij het ontbreken van een 
gemeenschappelijk vervoersbeleid, een vrije-
vervoersmarkt pas werkelijk inhoud kan krijgen, 
indien de daarbij behorende verordeningen tot 
stand zullen worden gebracht. Het is de vraag of 
het Europese Hof Nederland ontvankelijk zal 
verklaren in het geval Nederland zich voegt aan 
de zijde van die partij, waarvan de conclusie 
niet wordt gedeeld. Het zou uit hoofde van deze 
redenering logischer zijn dat Nederland zich zou 
voegen aan de zijde van het Europees Parlement. 
Spreker meent dat voeging hoe dan ook is gewenst 
en verwijst daarbij naar de aankondiging van een 
vervoersmemorandum tijdens de jongste Europese 
Raad. De conclusies inzake de Hofprocedure worden 
opgesteld door het EG-raadssecretariaat, zonder 
dat daarin de nationale regeringen worden gekend. 
Uit dien hoofde maakt het geen verschil aan welke 
zijde zal worden gevoegd. De enige factor van 
betekenis betreft de vraag wat voor Nederland en 
de EG het meest opportuun wordt geacht. 

Minister De Koning meent dat er sprake 
is van een principiële kwestie. Zolang de 
stemmingsprocedure uit het verdrag niet algemeen 
is aanvaard, kan in de raad elke voortgang in de 
besluitvorming worden geblokkeerd. Het Europees 
Parlement heeft het Europese Hof ingeschakeld om 
die impasse te doorbreken en de EG-raad tot 
besluitvorming te dwingen. Hiermee komt depositie 
van het Europese Hof ten opzichte van de EG-raad 
aan de orde. Niet kan worden ontkend dat is 
gekozen voor een merkwaardige constructie, 
waarvan het resultaat zeer onzeker is. Nederland 
heeft zich echter steeds verzet tegen een 
blokkering van de besluitvorming door een van de 
lidstaten. Uit dien hoofde zou het aanbeveling 
kunnen verdienen het Europees Parlement in de 
onderhavige kwestie te steunen, maar nadere 
bestudering van het voorstel is wel gewenst. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat de voegingstermijn op 19 mei a.s. afloopt. 
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De min is ter-president meent dat ingeval 
Nederland zich aan de zijde van de EG-raad zou 
voegen, maar een inhoudelijk daarvan afwijkend 
standpunt zou innemen, dit dezelfde irritatie 
teweeg zal brengen als in geval Nederland zich 
zou voegen aan de zijde van het Europees 
Parlement. Staatssecretaris Van Eekelen is het 
met de woorden van de min ister-president eens. 

Minister Van Aardenne sluit niet uit 
dat de door minister De Koning uiteengezette 
gedragslijn tot zeer minimalistische resultaten 
zal leiden, omdat het Europees Parlement in de 
ingediende klacht slechts een gemeenschappelijk 
vervoersbeleid eist, zonder in te gaan op de 
inhoud ervan. Het behoort tot de mogelijkheden 
dat bijv. Frankrijk de actie van het Europees 
Parlement als drukmiddel zal gebruiken om een 
zeer protectionistisch beleid tot stand te 
brengen, hetgeen voor Nederland ongewenst is. 
Spreker neigt er uit dien hoofde toe dat 
Nederland zich niet zou moeten aansluiten bij het 
Europees Parlement, omdat zolang een 
gemeenschappelijk vervoersbeleid ontbreekt, toch 
de regels van het vrije verkeer zullen gelden. 

Minister Van den Broek merkt op dat de 
uitspraak van het Europese Hof niet zal worden 
beïnvloed door de vraag aan welke zijde Nederland 
zich zal voegen. Indien de klacht van het 
Europees Parlement ontvankelijk zal worden 
verklaard, zal de EG-raad in gebreke worden 
gesteld en dientengevolge worden gedwongen een 
gemeenschappelijke vervoerspolitiek tot stand te 
brengen. 

Minister Van Aardenne acht voeging 
overbodig als er toch geen rekening mee zal 
worden gehouden in de uitspraak van het Europese 
Hof. 

Minister Van den Broek is het met de 
opmerking van minister Van Aardenne eens. De 
vraag of tot voeging zal worden overgegaan, dient 
te worden beantwoord aan de hand van een afweging 
van enerzijds de daaruit voortkomende verwachte 
irritatie en repercussies en anderzijds het 
politieke effect dat eruit zal voortvloeien. 

Minister Korthals Altes wijst nogmaals 
op de schadelijke gevolgen die uit een voeging 
kunnen voortvloeien ten aanzien van andere 
beleidsterreinen. Aangezien in het gemeenschaps
recht alleen voeging mogelijk is en niet, zoals 
in het Nederlands procesrecht de mogelijkheid van 
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tussenkomst bestaat ingeval een standpunt wordt 
ingenomen dat afwijkt van beide betrokken 
partijen, zou de onderhavige kwestie niet vanuit 
politiek oogpunt, maar slechts procesrechtelijk 
dienen te worden benaderd. Aangezien Nederland er 
niet bij is gebaat dat de vordering van het 
Europees Parlement zal worden toegewezen, is het 
raadzaam dat Nederland zich aan de zijde van de 
gedaagde EG-raad voegt. 

De min ister-pres ident herinnert eraan 
dat hij tijdens de jongste Europese Raad ten 
aanzien van een gemeenschappelijk vervoersbeleid 
heeft uiteengezet wat het Europees Parlement 
inhoudelijk thans eist. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat in het voorstel ervan wordt uitgegaan dat 
Nederland zich zal aansluiten bij de EG-raad. Hij 
erkent dat het met het oog op de komende Europese 
verkiezingen gewenst kan zijn een politiek gebaar 
te maken door het Europees Parlement in de 
onderhavige kwestie te steunen. Aan een 
vrije-vervoersmarkt zonder een nadere uitwerking 
in de sfeer van de regelgeving mag slechts weinig 
waarde worden gehecht. 

Minister De Ruiter geeft er de voorkeur 
aan niet tot voeging over te gaan, omdat 
Nederland er belang bij heeft dat de vordering 
van het Europees Parlement zal worden afgewezen. 
Indien Nederland een gemeenschappelijk vervoers
beleid nastreeft dat wordt gekenmerkt door een 
grote mate van liberalisatie, zou het slechts in 
geval het Gemeenschapsrecht hierin zou voorzien 
aanbeveling verdienen een zelfstandige positie in 
te nemen. 

Staatssecretaris Van Eekelen vreest dat 
in geval voeging achterwege zal worden gelaten, 
de kans toeneemt dat de EG-raad in het gelijk zal 
worden gesteld, terwijl het streven er juist op 
is gericht een dergelijke uitspraak van het 
Europese Hof moeilijker te maken. 

Minister Van den Broek meent dat 
ongeacht de uitspraak elke lidstaat bij de 
invulling van gemeenschappelijk beleid eigen 
bevoegdheden behoudt en nooit kan worden 
gedwongen ongewenst beleid te accepteren. 

Minister De Ruiter meent dat de positie 
van het Europees Parlement niet wordt gesteund 
met het onderhavig voorstel. 
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De min is ter-pres ident meent dat vanwege 
het ontbreken van de mogelijkheid een aparte 
positie in te nemen, wordt voorgesteld dat 
Nederland zich schaart aan de zijde van gedaagde, 
terwijl echter in feite het standpunt van het 
Europees Parlement wordt gedeeld, omdat ten 
aanzien van de hoofdstelling Nederland het geheel 
eens blijkt te zijn met de opvatting van het 
Europees Parlement. Spreker meent dat zowel 
voeging als het achterwege laten daarvan te 
verdedigen is. 

Minister Van Aardenne acht het raadzaam 
van voeging af te zien. 

Minister De Ruiter meent dat 
uitsluitend juridische argumenten een rol spelen 
in de onderhavige kwestie zodat, gelet op het 
Gemeenschapsrecht, voeging achterwege moet worden 
gelaten. 

Minister Winsemius wijst er als 
minister van Verkeer en Waterstaat a.i. op dat 
thans nog slechts de vraag aan de orde is of 
voeging zal worden nagelaten, danwel zal worden 
aangesloten bij de vordering van het Europees 
Parlement. Nederland heeft in de EG-raad mee
gewerkt aan het opstellen van het antwoord aan 
het Europees Parlement, hoewel zij het standpunt 
van het Europees Parlement inhoudelijk volledig 
deelde. De EG-raad kan echter geen nalatigheid 
worden verweten. 

Staatssecretaris Van Eekelen antwoordt 
desgevraagd dat het initiatief tot voeging niet 
alleen uitgaat van Verkeer en Waterstaat, maar 
ook van Buitenlandse Zaken. Het is met het oog op 
het vervoersmemorandum dat tijdens de komende 
Europese Raad zal worden ingediend, gewenst de 
positie van het Europees Parlement te steunen. 

Minister De Koning verzoekt het belang 
dat Nederland hecht aan het nemen van 
meerderheidsbeslissingen in de EG bij het 
onderhavig voorstel te betrekken. 

De minister-president stelt de volgende 
conclusie voor: De raad geeft er de voorkeur aan 
niet tot voeging over te gaan. Desondanks zullen 
de ministers van Justitie, Verkeer en Waterstaat 
en Buitenlandse Zaken bezien of voeging toch 
wenselijk moet worden geacht en zo ja, bij welke 
partij in het betrokken geding. Indien deze vraag 
bevestigend zal worden beantwoord, zullen de 
minister-president en de vice-minister-president 
bij het beraad worden betrokken. Bij gebrek aan 
overeenstemming zal deze kwestie op 16 mei a.s. 
opnieuw aan de raad worden voorgelegd. De raad 
stemt hiermee in. 


