
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD E x . n r 

r.10828 

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

Kabinet Minister-President, aangevangen 
1 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 1 3 ) , 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-secretaris: 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 machtigt op voorstel van de 
minister-president de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken in te stemmen met de wijziging 
van de juridische positie van Groenland ten 
opzichte van de Europese Gemeenschappen. 

3 c # EG-beraad over vervoersproblematiek (Zie 
~ notulen m.r. 24 februari 1984, punt 3b) 

Minister Smit merkt op dat inmiddels 
goeddeels een einde is gekomen aan de Franse en 
Italiaanse blokkadeacties in het wegvervoer. Naar 
het zich laat aanzien, zal op 22 maart a.s. een 
EG-vervoersraad worden gehouden. Ter 
voorbereiding van die vergadering zal de Franse 
minister van vervoer Fiterman in de week van 
5 t/m 10 maart a.s. overleg met onder meer 
spreekster voeren. Zij heeft over de agenda van 
de komende EG-vervoersraad ook overlegd met haar 
Duitse collega. Daarbij is overeengekomen dat 
erop zal worden aangedrongen de blokkadeacties, 
de Zwitserse tolheffingsmaatregel en de verdere 
concretisering van het gemeenschappelijk 
vervoersbeleid op de agenda op te nemen. Het is 
niet uitgesloten dat tijdens de vergadering van 
de Interne-Marktraad de belangrijkste vraag
stukken van dit moment op het gebied van het 
vervoersbeleid aan de orde zullen worden gesteld. 
Spreekster pleit ervoor te bevorderen dat tijdens 
de vergadering van de Interne-Marktraad de 
behandeling van het uniek document aan de orde 
komt (zie conclusies coördinatiecommissie 
punt 1.3). Voorts lijkt het gewenst bij deze 
behandeling ook de eerste EG-richtlijn inzake de 
motorrijtuigenbelasting en de EG-richtlijn inzake 
de tankinhoud te betrekken. Naar verluidt, hebben 
Franse ambtenarenbonden hun leden opgeroepen tot 
een staking op 8 en 9 maart a.s.. Het verdient 
aanbeveling van Nederlandse zijde een krachtig 
protest tegen deze voorgenomen actie naar de 
betrokken Franse autoriteiten te laten uitgaan. 

Staatssecretaris Koning merkt met 
betrekking tot de 14de BTW-richtlijn en het uniek 
document op dat er van de zijde van de vracht
wagenchauffeurs bezwaren bestaan tegen het 
Nederlandse streven om in het kader van de 
unificatie de controleformaliteiten zoveel 
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mogelijk in het binnenland af te werken in plaats 
van aan de grens. Het verdient aanbeveling na te 
gaan op welke wijze deze bezwaren zullen kunnen 
worden weggenomen. Spreker vraagt zich voor wat 
betreft de Zwitserse tolheffing af of het geen 
aanbeveling verdient in Nederland over te gaan 
tot het tot stand brengen van een retorsiewet 
terzake. Meer specifiek kan hierbij worden 
gedacht aan een belasting op motorrijtuigen die 
afkomstig zijn uit een land waar tol wordt 
geheven. 

Staatssecretaris Van Eekelen zegt toe 
te zullen nagaan of het verzoek van minister Smit 
met betrekking tot de agenda van de vergadering 
van de Interne-Marktraad kan worden ingewilligd. 
Hij twijfelt eraan of in de EG voldoende steun 
zal kunnen worden gevonden om de Zwitserse 
regering ertoe te bewegen van de voorgenomen tol
heffing af te zien. Als dit onderwerp op de 
agenda van de EG-vervoersraad van 22 maart a.s 
zal worden opgenomen, zal het op de gebruikelijke 
wijze interdepartementaal moeten worden 
voorbereid. 

Minister Smit merkt op, ingeval 
retorsiewetgeving zou worden overwogen, een 
voorkeur te hebben voor een communautaire aanpak, 
omdat daarvan het meeste effect mag worden 
verwacht. 

Minister Van den Broek merkt op dat 
zijn Britse collega zich bereid heeft verklaard 
pogingen van de Europese Commissie om het 
vervoersbeleid te agenderen voor de komende 
Europese Raad te steunen. In verband met de 
gebleken onduidelijkheid over de vraag of er voor 
wat betreft het vervoersbeleid al dan niet sprake 
is van nieuw beleid, is het nog niet zeker of de 
poging tot agendering zal slagen. 

De minister-president stelt voor er 
tijdens de vergadering van de Interne-Marktraad 
van Nederlandse zijde op aan te dringen het uniek 
document (punt 1.3 conclusies coördinatie
commissie) met voorrang te behandelen. Tevens zal 
bijzondere aandacht worden gevraagd voor de 
eerste EG-richtlijn inzake de motorrijtuigen
belasting en de EG-richtlijn inzake tankinhoud. 
Buitenlandse Zaken coördineert te ondernemen 
initiatieven tegen de aangekondigde acties van 
Franse ambtenaren op 8 maart en eventueel op 
9 maart a.s.. 

De raad stemt hiermee in. 


