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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 24 februari 1984 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
fs morgens om 9 uur en voortgezet in 

aansluiting aan de ministerraad 
van het Koninkrijk 

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

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Bolkestein (pt.3), Van Eekelen (pt.3) en 
Korte 

Secretar is 
Adjunct-secretarissen 

Hoofddirecteur RVD 

mr.J.H.Kist 
drs.C.J•W.Wilmer 
(pt.1 t/m 10) 
drs.A.J.M.van Poppe1 
(pt.11 t/m 13) 
drs.G.F.Lörtzer (plv.) 

1 a. Notulen van de vergadering van 3 februari 1984 
(nr.10788 en 10788c) 

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

1 b* Notulen van de vergadering van 10 februari 1984 
(nr.10800 en 10800b) 

De notulen worden vastgesteld na de 
wijzigingen opgenomen in bijlage II. 
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3 b. EG-beraad over vervoersproblematiek 

Minister Van den Broek deelt 
desgevraagd mee dat er nog geen duidelijkheid 
bestaat over de behandeling van het vervoers
beleid tijdens de komende Europese Raad, Het 
voorzitterschap wenst wel enkele aangelegenheden 
dienaangaande ter sprake te brengen, zoals het 
Europees paspoort en de grensfaciliteiten. 
Spreker heeft begrepen dat ernaar wordt gestreefd 
de transportraad eerder te doen plaatsvinden. Dit 
streven heeft de steun van het Verenigd 
Koninkrijk, dat evenwel andere prioriteiten heeft 
gesteld. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat van Franse zijde de bereidheid bestaat een 
extra transportraad bijeen te roepen. Het wordt 
echter ongewenst geacht de raad bijeen te roepen 
voor een vergadering op 27 of 28 februari a.s. in 
verband met de mogelijkheid dat de actievoerende 
vrachtwagenchauffeurs hun actie tot die datum 
zullen doorzetten en demonstratief naar Brussel 
zullen optrekken. Naar sprekers mening zal 
Nederland echter toch moeten blijven aandringen 
op een.extra raad binnen een termijn van bijv. 
10 dagen. Op dit ogenblik lijkt het hem niet 
gewenst te insisteren op behandeling van de 
vervoersproblematiek in de Europese Raad. Dat zou 
kunnen gebeuren als de transportraad niet leidt 
tot een bevredigend resultaat. Een deel van de 
actuele transportproblematiek kan beter worden 
besproken in de interne marktraad. Hoewel het 
voorzitterschap in eerste instantie niet wilde 
meewerken aan het bijeenroepen van de interne 
marktraad op 8 maart a.s., is Frankrijk inmiddels 
daartoe bereid gebleken. De vraag of het 
vervoersbeleid kan worden gekwalificeerd als 
nieuw beleid, moet ontkennend worden beantwoord 
als wordt uitgegaan van het verdrag tot 
oprichting van de EEG. In het kader van de 
uitvoering van de in Stuttgart genomen besluiten 
is het wel te beschouwen als nieuw beleid. 

Minister Smit geeft aan dat de speciale 
transportraad waarom is verzocht slechts 
één agendapunt heeft, namelijk de grens-
faciliteiten. Deze aangelegenheid valt eigenlijk 
onder de verantwoordelijkheid van de minister van 
Financiën. De vervoersproblemen kunnen alleen 
woraen opgelost als deze in een breder kader 
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worden geplaatst. Tijdens de Europese Raad te 
Stuttgart is gebleken dat bondskanselier Kohl en 
de Britse eerste minister mevr.Thatcher ook het 
belang van een bredere opzet beseffen. In de 
beide daartoe geëigende gremia zal dan ook 
pressie moeten worden uitgeoefend om tot 
resultaten te komen. Ten slotte betuigt 
spreekster haar erkentelijkheid voor de door de 
ambassades te Parijs en Wenen betoonde hulp aan 
de gestrande vrachtwagenchauffeurs. 

Staatssecretaris Van Eekelen stelt voor 
te concluderen dat Nederland blijft aandringen op 
een extra transportraad, te houden op een door 
het voorzitterschap te bepalen tijdstip binnen 
een termijn van 10 dagen. 

Minister Van den Broek merkt op dat ter 
zake van het vervoersbeleid twee principe
beslissingen zouden moeten worden genomen, 
namelijk één met betrekking tot de liberalisatie 
van het wegvervoer en één ten aanzien van de 
harmonisatie van het beleid. Op het punt van de 
liberalisatie is nog niet gebleken dat de Bonds
republiek bereid is daaraan mee te werken. 
Tijdens het bezoek van de minister-president en 
spreker aan de Britse eerste minister zal nader 
kunnen worden overlegd over agendering van het 
vervoersbeleid voor de komende Europese Raad. 
Spreker dringt er bij de minister van Verkeer en 
Waterstaat op aan dat met Buitenlandse Zaken 
tijdig goed contact wordt onderhouden over 
overleg in EG-verband aangaande de extra 
transportraad. 

De minister-president is van oordeel 
dat de transportraad niet behoeft te worden 
afgewacht voor het doen opstellen van een verzoek 
om het vervoersbeleid te agenderen voor de 
komende Europese Raad. Hij stelt voor dat aan het 
voorzitterschap in beginsel zal worden verzocht 
het vervoersbeleid te agenderen. Terzake zal voor 
1 maart a.s. een conceptbrief worden opgesteld; 
deze zal aan de orde komen in het komende overleg 
tussen de minister-president en de minister van 
Buitenlandse Zaken en de Britse eerste minister 
op 2 maart a.s.. De raad stemt hiermee in. 


