
MINISTERRAAD E x ' n r 

Nr.11054 

Notulen van de vergadering gehouden 
op vrijdag 21 september 1984 in de Trêveszaal 

van het Kabinet Minister-President, 
aangevangen 's morgens in 

aansluiting aan de 
ministerraad van 
het Koninkrijk 

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

Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen 
Bolkestein (pt.3 en 8 ) , Van Eekelen, 
De Graaf, Koning, Korte (pt.3c), 
Scherpenhuizen (pt.4) en Van Zeil 

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

1 a. Notulen van de vergadering van 21 augustus 1984 
(nr.11030 en 11030b) 

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

1 b. Notulen van de vergadering van 23 augustus 1984 
(nr.11034) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 

1 c• Notulen van de vergadering van 24 augustus 1984 
(nr.11036) 

Aangehouden tot de volgende vergadering. 
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d. Ondertekening en stilzwijgende goedkeuring van 
het protocol bij het verdrag van 1979 
betreffende grensoverschrijdende lucht
verontreiniging over lange afstand (Brief van 
de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer dd. 10 september 
1984, nr.1420, met bijlagen) 

Staatssecretaris Van Eekelen stemt in 
beginsel in met het voorstel, maar acht nader 
overleg over de tekst van het protocol gewenst. 

De raad aanvaardt het voorstel met ae 
aantekening dat over de definitieve tekst van het 
protocol nog overleg zal plaatsvinden tussen 
Buitenlandse Zaken en Volkshuisvesting, 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. 

3 e. Conclusies van de coördinatiecommissie 
dd. 19 september 1984 

Van de agenda afgevoerd. 

3 f. Opvatting aangaande de werkzaamheden van het 
ad-hoccomité met betrekking tot de toekomst 
van de Europese Gemeenschap (Dooge-comite) 
(Brief van de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken dd. 19 september 1984, 
nr.DIEl37, met bijlagen) 

Minister Rietkerk is van oordeel dat 
dit stuk op een zodanig laat tijdstip aan de 
leden van de raad is rondgezonden dat behandeling 
op dit moment niet mogelijk is. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat het Dooge-comité vrijdag 28 september a.s. 
reeds voor het eerst bijeenkomt. 

Minister Van Aardenne heeft 
geconstateerd dat het stuk sterk lijkt op een 
stuk dat reeds enige tijd eerder is 
gedistribueerd. Overigens is dit niet de eerste 
maal dat wordt gevraagd om op zeer korte termijn 
een standpunt in te nemen over zaken die op het 
buitenlands beleid betrekking hebben. De raad 
staat nu echter voor de keuze of zij de staats
secretaris tijdens de eerste vergadering zonder 
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enige richtlijn harerzijds laat opereren, of toch 
voorlopig haar standpunt ten aanzien van de 
uitgangspunten voor de Nederlandse deelneming 
bepaalt. Gelet op het feit dat de staats
secretaris weliswaar op persoonlijke titel 
deelneemt, maar desalniettemin toch door de 
overige deelnemers zal worden aangesproken op 
zijn hoedanigheid van lid van het Nederlandse 
kabinet, acht hij een bespreking op dit moment 
toch van belang. In ieder geval zal moeten worden 
vermeden dat het Nederlandse kabinet later een 
ander standpunt inneemt, dan in de bijeenkomsten 
van het comité naar voren is gebracht door de 
deelnemer van Nederlandse zijde. 

Minister Peetman deelt op zich de 
bezwaren van minister Rietkerk tegen behandeling 
op dit moment. Omdat het comité reeds vrijdag a.s. 
bijeenkomt, is hij echter toch bereid in te 
stemmen met bespreking op dit moment. 

Minister Braks informeert of de raad 
inderdaad in een eerder stadium al definitief had 
besloten de staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken te benoemen in het comité. Geconstateerd 
moet worden dat Nederland een uitzonderings
positie in het comité inneemt, doordat het een 
kabinetsvertegenwoordiger afvaardigt. 

Staatssecretaris Van Eekelen wijst erop 
dat 14 dagen geleden over het stuk 
interdepartementaal overleg heeft plaatsgevonden. 
In het licht van de discussie is het vervolgens 
aangepast en rondgezonden. Spreker erkent de 
tijdsdruk die hierdoor voor de leden van de raad 
ontstaat en is bereid bij zijn inbreng tijdens de 
eerste vergadering van het comité ook rekening te 
houden met de opmerkingen die eventueel nog 
zullen worden gemaakt in de vergadering van de 
coördinatiecommissie op dinsdag 25 september a.s.. 
Overigens wijst hij erop dat de eerste bijeenkomst 
vermoedelijk een vooral procedureel karakter zal 
dragen. Het voorliggende stuk dient in ieder geval 
niet als Nederlandse bijdrage en zal ook niet als 
zodanig worden ingediend. Het gaat er nu om 
richtlijnen te krijgen voor de eigen deelneming. 
Ten aanzien van de opmerking van minister Braks 
wijst hij erop dat hij niet de enige politieke 
functionaris in het comité zal zijn. 

De minister-president herinnert eraan 
dat op 7 september in de raad reeds is 
vastgesteld dat de Nederlandse deelneming mede 
zou worden bezien in het licht van de door de 
andere landen aangewezen kandidaten. 
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Minister Winsemius merkt op dat 
aangezien de eerste bespreking in het comité 
voornamelijk procedureel van aard zal zijn, een 
meer inhoudelijke discussie in de raad op een 
later tijdstip kan plaatsvinden. 

De min ister-pres ident stemt hiermee in. 
Dit betekent dat de staatssecretaris van 
Buitenlandse Zaken zich op de eerste bijeenkomst 
zeer terughoudend zal opstellen en onmiddellijk 
na de vergadering een verslag van de bespreking 
aan de leden van de raad zal moeten rondzenden. 

Minister Van Aardenne plaatst als 
minister van Financiën a.i. vraagtekens bij de 
positie van de staatssecretaris in het 
Dooge-comité. Het comité krijgt weliswaar een 
studiemandaat en geen onderhandelingsmandaat, 
maar de positie van een politiek staatssecretaris 
zal toch moeilijker zijn dan die van de andere, 
voornamelijk ambtelijke deelnemers. De inbreng 
van de staatssecretaris zal in overeenstemming 
met de gedachten van de raad moeten zijn. Er zijn 
terzake al afspraken gemaakt voor een regelmatig 
overleg op ambtelijk niveau. Daarbij is voor 
Financiën met name essentieel dat de gevolgen 
voor andere departementen bekend zijn alvorens 
iets wordt vastgelegd. In zijn hoedanigheid van 
minister van Economische Zaken merkt hij op dat 
het stuk sterk institutioneel van karakter is. 
Hij vraagt zich af of dit de gedachtenvorming 
veel verder zal helpen. De suggestie om de 
mogelijkheid van het werken met twee snelheden op 
ad-hocterreinen te overwegen, spreekt hem op zich 
aan, maar zal nog ten principale in de raad 
moeten worden besproken. In het stuk wordt vrij 
veel aandacht geschonken aan de positie van het 
Europese parlement. De huidige werkwijze doet hem 
wel eens twijfelen aan het praktische nut van dat 
parlement. Op dit moment zijn slechts weinig 
bevoegdheden daadwerkelijk overgedragen aan de 
Gemeenschap. Geconstateerd moet worden dat 
-nisters in de nationale parlementen worden 

aangesproken op de daden die zij in EG-verband 
verrichten. Een grondige bezinning op de huidige 
situatie is gewenst. Daarbij zou bijv. de vraag 
aan de orde kunnen komen of niet een dubbel-
mandaat in afwijking van de huidige situatie zou 
moeten worden ingevoerd, dat wil zeggen dat 
alleen leden uit de nationale parlementen in het 
Europese parlement zouden moeten worden 
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opgenomen. De realiteit leert dat niet mag worden 
verwacht dat de grote landen makkelijk zullen 
afstappen van verworvenheden als bijv. het 
vetorecht. In dit licht bezien rijst de vraag of 
het voor Nederland niet verstandig zou zijn om 
zich op dit punt minder principieel en meer 
praktisch op te stellen. 

Minister Peetman sluit zich aan bij de 
opvattingen van de minister van Financiën a.i. 
ten aanzien van de positie van de staats
secretaris in het comité. Hij kan zich vinden in 
een aantal gedachten die in de notitie zijn 
neergelegd. De aanpak van de belangrijkste 
knelpunten op dit moment biedt weinig hoop op een 
oplossing. Daarbij gaat het om de budgettaire 
bevoegdheden, de budgettaire discipline en de rol 
van het Europese parlement. De invloed van de 
afzonderlijke lidstaten op met name budgettaire 
problematiek is gering. Een grondige nadere 
bezinning op deze problemen is gewenst, omdat als 
een goede oplossing uitblijft, de verdere 
ontwikkeling van de Europese Gemeenschap stil 
dreigt te komen liggen. 

Minister Br aks vraagt zich ook af of de 
positie van de staatssecretaris van Buitenlandse 
Zaken in het comité goed is voor diens positie 
als onderhandelaar binnen de Gemeenschap. Spreker 
deelt in grote lijnen de opvatting van minister 
Van Aardenne, zij het dat hij positiever staat 
ten opzichte van het Europese parlement dat 
immers een groeiproces moet doormaken. Voor de 
verbetering van de besluitvorming in de 
Gemeenschap zou het gewenst zijn dat men zo 
spoedig mogelijk van het akkoord van Luxemburg af 
zou komen. In de praktijk zal dit echter niet 
eenvoudig te realiseren zijn. 

Minister Rietkerk stemt op zich in met 
het streven naar versterking van het functioneren 
van de Gemeenschap, maar de consequenties hiervan 
voor het eigen functioneren zullen eerst in kaart 
moeten worden gebracht. Het onderwerp is dan ook 
te belangrijk om op zo korte termijn te kunnen 
afdoen. 

Minister De Ruiter deelt de geuite 
bezwaren tegen de werkwijze van het comité. De 
vraag rijst met name of ook de leden die geen 
politieke functie hebben, een politiek mandaat 
zullen krijgen. Vastgesteld moet in ieder geval 
worden dat de speelruimte voor het kabinet ten 
aanzien van de conclusies van het comité minder 
wordt naarmate de politieke betrokkenheid bij de 
werkzaamheden groter is. 
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Minister Winsemius deelt de twijfels 
over de samenstelling van het comité. Hij is van 
oordeel dat in ieder geval de Nederlandse 
opvatting inzake de budgettaire discipline moet 
worden benadrukt. Voorts vraagt hij of de 
commissie ook zal bezien in hoeverre de 
ontwikkeling van het apparaat van de Gemeenschap 
zelf kan worden afgeremd. De kwestie van het 
vetorecht en die van het Europa van de 
twee snelheden zullen in de raad nog ten 
principale moeten worden besproken. Als wordt 
vastgehouden aan handhaving van het vetorecht, 
zal automatisch een Europa van twee snelheden 
ontstaan. De andere mogelijkheid is dat de 
beleidsterreinen worden gesplitst in categorieën 
waar wel of niet het vetorecht of de 
gekwalificeerde meerderheid zal gelden. In 
Nederland zou moeten worden nagegaan hoe die 
splitsing het beste voor ons land zou kunnen 
geschieden. Bijv. op het terrein van het milieu 
en de ruimtelijke ordening moet worden 
geconstateerd dat op dit moment iedere 
ontwikkeling door het hanteren van het vetorecht 
wordt geblokkeerd. 

De minister-president herhaalt dat de 
staatssecretaris zich tijdens de eerste 
bijeenkomst van het comité zeer terughoudend zal 
opstellen en direct een verslag aan de leden van 
de raad zal moeten rondzenden. Nagegaan zal ook 
moeten worden hoe andere landen zich opstellen 
ten aanzien van de werkzaamheden van de 
commissie. Op dit moment bestaan inhoudelijk nog 
vrij grote verschillen van inzicht in de raad. 
Dit vereist een zorgvuldig, goed voorbereide 
bespreking in een later stadium. 

Staatssecretaris Van Eekelen merkt op 
dat de reden voor minister Van den Broek om hem 
als kandidaat voor het comité aan te melden in de 
eerste plaats is geweest dat het comité zou 
worden samengesteld uit vertegenwoordigers van 
leden van de Europese Raad. Ongeacht de status 
van de afzonderlijke leden bestaat er dus voor 
alle kandidaten een directe band met de 
regeringsleiders. Over de onderhavige 
problematiek is reeds een zeer grote hoeveelheid 
rapporten opgesteld. Het gaat er nu om opties af 
te bakenen die de ontwikkeling van de Europese 
Gemeenschap verder kunnen helpen. In het comité 
zal dan ook niet worden gestreefd naar consensus. 
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Het gaat erom de verschillende inzichten aan de 
Europese Raad te presenteren. Ten behoeve van het 
kabinet zal een afzonderlijke notitie over het 
EuL-opa van de twee snelheden worden opgesteld. 
Deze zal door de REZ kunnen worden voorbesproken. 
In de tweede alinea op blz.5 van de notitie wordt 
aangegeven welke bevoegdheden van de nationale 
parlementen aan het Europese parlement zouden 
kunnen worden overgedragen. De verminderde 
nationale controle moet dan wel door het Europese 
parlement worden gecompenseerd. Hopelijk zullen 
over de financiële discipline nog dit jaar 
bindende afspraken worden gemaakt. Het comité 
streeft ernaar in december een interimrapport uit 
te brengen en een definitief rapport in juli 1985. 

Minister Winsemius bepleit dat de 
discussie over het Europa van de twee snelheden 
wordt gekoppeld aan de vervolgdiscussie over de 
werkzaamheden van het Dooge-comité. 

Minister Peetman dringt erop aan dat 
alle betreffende stukken onmiddellijk aan alle 
leden van de raad zullen worden gezonden. 

De raad besluit op voorstel van de 
minister-president als volgt: 

1° Besproken en aangehouden tot de vergadering 
van 5 oktober 1984. 

2° De staatssecretaris van Buitenlandse Zaken zal 
zich tijdens de eerste bijeenkomst van het 
Dooge-comité op 28 september a.s. zeer 
terughoudend opstellen inzake het Nederlandse 
s tandpunt. 

3° Maandag 1 oktober a.s. zal de staatssecretaris 
van Buitenlandse Zaken de leden van de 
ministerraad een schriftelijk verslag van de 
eerste bijeenkomst van het comité toezenden. 

3 g. Ontwikkelingen met betrekking tot EG-begroting 

Staatssecretaris Van Eekelen bepleit 
dat door het ministerie van Financiën contact 
worat opgenomen met minister Ruding die op dit 
moment in Washington verblijft naar aanleiding 
van de meest recente ontwikkelingen op dit punt. 
Volgens de laatste berichten zouden de Fransen 
bezig zijn zich te distanciëren van de recente 
besluitvorming in de Ecofin-raad. 


