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Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 2 maart 1984 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
' s middags om 2 uur 

Aanwezig: minister-president Lubbers (pt.3c ged., 
3d t/m 13) en de ministers Van Aardenne 
(voorzitter bij pt.1 t/m 3b, 3c ged.). 
Braks, Brinkman, Van den Broek (pt.3c ged., 
3d t/m 13), Deetman, De Koning, 
Kothals Altes, Rietkerk, De Ruiter, Schoo, 
Smit en Winsemius (Afwezig is minister 
Ruding) 

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Van Amelsvoort (pt.7), Bolkestein (pt.3). 
Van Eekelen (pt.3), Kappeyne van de Coppello 
(pt.5 en 6) en Koning 

Secretaris : mr.J.H.Kist 
Adjunet-secretar is: drs.A.J.M.van Poppel 

(pt.11 t/m 13) 
Hoofddirecteur RVD: mr.M.J.D.van der Voet 

1» Notulen van de vergadering van 17 februari 1984 
(nr.10814 en 10814b) 

De notulen worden op voorstel van de 
vice-minister-president aangehouden tot de 
volgende vergader ing. 
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De raad stemt op voorstel van de vice-
minister-president in met het ontwerp-besluit met 
de aantekening dat op voorstel van Justitie aan 
de tekst een overgangsbepaling wordt toegevoegd. 

2 f. wijziging vestigingsbesluit levensmiddelen-
bedrijven 1961 (Brief van de staatssecretaris 
van Economische Zaken Van Zeil dd. 
20 februari 1985, nr.HAD/O/VW, met ontwerp
besluit) 

Minister Rietkerk heeft geen bezwaar 
tegen het voorstel, maar wil vernemen of bij de 
totstandkoming ervan tevens de deregulerings
mogelijkheden zijn onderzocht. 

De vice-minister-president antwoordt 
dat de commissie-Van der Grinten destijds wel de 
vestigingswet bedrijven heeft behandeld, maar of 
daarbij ook het onderhavige vestigingsbesluit aan 
de orde is geweest, is spreker niet bekend. Hij 
is bereid de behandeling van het voorstel tot de 
volgende vergadering aan te houden. 

Minister Braks merkt op met enige 
verbazing van het voorstel kennis te hebben 
genomen. Landbouw en Visserij is bezig een 
ontwerp-vestigingswet voor agrarische bedrijven 
te ontwikkelen waaraan bij sommige geledingen in 
de samenleving behoefte blijkt te bestaan. 

De raad stemt er op voorstel van de 
vice-minister-president mee in de behandeling van 
het voorstel tot de volgende vergadering aan te 
houden. 

3. Buitenlands beleid 

a * Conclusies van de coördinatiecommissie dd. 
28 februari 1984 (Brief van de staats
secretaris van Buitenlandse Zaken dd. 
28 februari 1984, nr.55063, met bijlage) 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst op 
het onderwerp richtlijnen technische handels
belemmeringen (punt 1.2) dat voor de vergadering 
van de Interne-Marktraad van 8 maart a.s. is 
geagendeerd. Al geruime tijd ligt bij deze EG-
raad een pakket van 15 harmonisatierichtlijnen, 
maar de behandeling ervan is geblokkeerd. Van 
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Nederlandse zijde is steeds op aanneming van het 
pakket aangedrongen. Op grond van enkele 
technische bezwaren dreigt Nederland nu echter 
als enige van de EG-lidstaten de afronding van de 
besluitvorming te blokkeren. De bezwaren richten 
zich deels op een vijftal richtlijnen over bouw
materialen en bouwmachines en hebben met name 
betrekking op het daarin op te nemen maximaal 
toelaatbaar geluidsniveau. De Nederlandse regel
geving terzake blijkt verder te gaan dan die 
welke in de richtlijnen is voorzien. Naar 
verwachting zal de Europese Commissie op dit punt 
een compromisvoorstel indienen waarin wordt 
toegezegd binnen vijf jaar nieuwe voorstellen tot 
verlaging van dit toelaatbaar geluidsniveau te 
zullen doen. Spreker verwacht dat op basis van 
dit compromis overeenstemming zal kunnen worden 
bereikt. Een ander deel van de Nederlandse 
bezwaren heeft betrekking op de richtlijnen op 
het gebied van gastoestellen. Voor wat betreft de 
toegang van Nederlandse gastoestellen tot de 
markt van de overige lidstaten geldt een 
toereikende regeling. Op het gebied van de 
keuringsvoorschriften doet zich echter een 
probleem voor. Gasgeisers die niet aan de 
Nederlandse keuringseisen voldoen en derhalye 
niet op de Nederlandse markt worden toegelaten, 
blijken wel op de markt van andere lidstaten te 
kunnen worden aangeboden, omdat de daar geldende 
keuringseisen kennelijk soepeler zijn. Het 
betreft hier een ingewikkeld vraagstuk, te meer, 
omdat de vereniging van gasbedrijven en keurings
instituten van de EG-landen, Marcogaz, zich 
beroept op het vertrouwelijk karakter van de 
keuringsgegevens en deze niet aan de Europese 
Commissie beschikbaar wil stellen. Zolang de 
gegevens niet bekend zijn, kan spreker het 
Nederlandse standpunt moeilijk verdedigen. Hij 
zal als het resultaat van deze besprekingen 
andere lidstaten er niet toe zal hebben gebracht 
tot deblokkering van het pakket over te gaan, 
tijdens de vergadering van de Interne-Marktraad 
opmerken dat ook van Nederlandse zijde nog enkele 
technische bezwaren tegen de betrokken 
richtlijnen bestaan. Als de overige lidstaten 
echter bereid blijken te zijn de blokkering op te 
heffen, lijkt het aanbeveling te verdienen ook 
het verzet van Nederlandse zijde op te geven. 
Economische Zaken is het echter niet met een 
dergelijke opstelling eens. 
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Minister Winsemius licht toe dat de 
ontwerp-richtlijnen inzake bouwmaterialen en 
bouwmachines een aantal jaren geleden tot stand 
zijn gekomen. Als er op dit moment over zou 
moeten worden onderhandeld, zou dit 
waarschijnlijk leiden tot een aanzienlijke 
verscherping van de bepalingen ten aanzien van 
het maximaal toelaatbaar geluidsniveau. Toch 
lijkt het compromisvoorstel van de Europese 
Commissie een redelijk uitgangspunt voor een 
oplossing te bieden. Spreker pleit ervoor tot 
deblokkering over te gaan als de uiteindelijke 
tekst aanvaardbaar wordt geacht. 

De vice-minister-president merkt op dat 
ook de ontwerp-richtlijnen op het gebied van gas-
toestellen al geruime tijd onderwerp van beraad 
vormen. Men is het erover eens dat er een kader
richtlijn voor gastoestellen tot stand moet 
komen. Er zijn inmiddels al enkele specifieke 
richtlijnen voor gastoestellen, o.a. voor gas-
geisers, gereed. De keuringstest die door 
Marcogaz is ontworpen, blijkt echter tot gevolg 
te hebben dat eenzelfde gastoestel in de ene 
lidstaat wel, maar in de andere lidstaat niet 
wordt toegelaten. Gevreesd moet worden dat dit de 
afzet van met name Nederlandse gasgeisers niet 
ten goede komt, zodat de betrokken richtlijn niet 
deugt. Spreker wijst erop te hebben toegezegd de 
Tweede Kamer te zullen inlichten zodra een 
oplossing zal zijn bereikt. Deblokkering van het 
pakket zonder dat de technische bezwaren in enige 
mate zullen zijn weggenomen, kan nauwelijks als 
een voortgang in de besprekingen worden 
aangemerkt. Spreker is bereid met voortzetting 
van de behandeling van de kaderrichtlijn in te 
stemmen, maar pleit ervoor de besluitvorming over 
de specifieke invulling ervan aan te houden. Een 
dergelijke aanpak hoeft niet op ernstige bezwaren 
te stuiten, omdat ook voor de overige gas-
toestellen nog specifieke richtlijnen tot stand 
zullen moeten worden gebracht. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat voor wat betreft de toegang van Nederlandse 
gasgeisers tot de andere lidstaten de Europese 
Commissie aan de Nederlandse wensen tegemoet is 
gekomen. Zodra zo'n toestel in een van de lid
staten is goedgekeurd, heeft het tot alle lid
staten vrije toegang. 
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De vice-minister-president stelt voor 
de conclusies te aanvaarden met de aantekening 
dat de Nederlandse delegatie wordt gemachtigd 
tijdens de Interne-Marktraad voor wat betreft de 
richtlijnen technische handelsbelemmeringen (punt 
1.2) naar bevind van zaken te handelen. De 
minister van Economische Zaken zal overeenkomstig 
zijn toezegging terzake de Tweede Kamer over de 
stand van zaken inlichten (zie ook hierna 
punt 3c). 

De raad stemt hiermee in. 

3 b. Wijziging van de juridische status van 
Groenland ten opzichte van de Europese 
Gemeenschappen 

Staatssecretaris Van Eekelen zet uiteen 
dat inmiddels is afgesproken Groenland niet in 
aanmerking te laten komen voor financiële hulp 
uit het Europees ontwikkelingsfonds. Wel zal uit 
het hoofdstuk visserij van de EG-begroting een 
bedrag aan Groenland beschikbaar worden gesteld 
in verband met de wederzijds verkregen visserij
rechten. Spreker verzoekt de raad hem te 
machtigen in te stemmen met de wijziging van de 
juridische status van Groenland ten opzichte van 
de EG. 

Minister Braks vraagt of het bedrag dat 
aan Groenland is toegezegd, tot extra nationale 
betalingen zal leiden. Slechts om politieke 
redenen is besloten de financiële steun aan 
Groenland ten laste te brengen van het visserij
hoofdstuk van de EG-begroting, zodat de afspraak 
die met Groenland is gemaakt niet als een 
onderdeel van het gemeenschappelijk visserij
beleid mag worden aangemerkt. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat de gemaakte afspraak niet tot extra 
betalingen van de lidstaten zal leiden. De 
financiering ervan zal op de gebruikelijke wijze 
naar de nationale begrotingen doorwerken. Het 
bedrag dat aan Groenland is toegezegd is er 
vooral op gericht de onderlinge betrekkingen zo 
hecht mogelijk te houden, zonder dit land de 
status van landen en gebiedsdelen overzee (LGO-
status) te verlenen. 


