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Notulen van de ver gadering gehouden
op vrijdag 8 november 1985 in de Trêveszaal
van het Kabinet Mi nister-President,
aangevangen 's morgens
om 10 uur

Aanwezig: minister-president Lubbers en de ministers
Van Aardenne, Braks, Brinkman,
Van den Broek, De Koning, Korthals Altes,
Rietkerk, Ruding, De Ruiter, Schoo en Smit
(Afwezig zijn de ministers Deetman en
Winsemius)
Voorts zijn aanwezig de staatssecretarissen
Brokx, Van Eekelen (pt.3e en 4 a ) , Koning
(pt.6c en lid) en Van Zeil (pt.8, 10a en lid)
Secretaris
: drs.J.Wijnhoud (plv.)
Adjunct-secretaris: mr.P.C.A.Hulst
Hoofddirecteur RVD: drs.G.F.Lörtzer (plv.)

tevens vijst
1 a. Notulen van de vergadering van 27 september
hij erop dat op
1985 (nr.11481 en 11481d)
biz.32, in de eerste
:v~de regel* R&jfl
De notulen worden vastgesteld na de
bedoeling onjuist wijzigingen opgenomen in bijlage I.
is veergegeven. De zin:
Minister Van Aardenne

dat het

1 b. Notulen van de vergadering van 11 oktober 1985
instituut coordinerend( nr . 11501 en 11501b)
bewindspersoon vooral
voortvloeit uit gemakzucht
Minister Van Aardenne wijst erop dat
van de Tweedebij zijn betoog op blz.8 van de notulen een
Kaaerleden, moet bedrag van f .10 min wordt genoemd, hetgeen moet
luiden: Minister worden uitgedrukt in Nederlands-Antilliaanse
Van Aardenne
guldens.^
meent dat de wens van de Kamer om veel coördinerende bewindspersonen te hebben
met bevoegdheden ten opzichte van hun collega's vooral voortvloeit uit
gemakzucht van de Tweede-Kamerleden.
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Minister Smi t is het niet met minister
Van den Broek eens dat het onderwerp harmonisatie
verkeersregels buiten het bestek van dit overleg
valt. Als gemeld zijn Justitie en Verkeer en
Waterstaat van zins om met betrekking tot dit
onderwerp een gemeenschappelijke raad van de
terzake verantwoordelijke ministers te
organi seren•
De raad aanvaardt op voorstel van de
minister-president de notitie met de volgende
aantekeningen:
1° De woorden "en de gespecialiseerde" in de
tweede alinea van blz.3 zullen worden
geschrapt.
2° In de notitie zal tevens een passage worden
gewijd aan het zg. TREVI-overleg inzake de
aanpak van de internationale georganiseerde
criminaliteit.
e. Conclusies van
dd. 5 november
secretaris van
dd. 5 november

de coördinatiecommissie
1985 (Brief van de staatsBuitenlandse Zaken
1985, nr.293491, met bijlagen)

Minister Ruding merkt met betrekking
tot punt 1.8, leningen Euratom, op dat hij moeite
heeft met de eerste zin van de daar geformuleerde
conclusie. Spreker is tegenstander van het
verhogen van het leningenplafond aan Euratom,
omdat eerder dit jaar op het terrein van lenings
faciliteiten al extra ruimte is toegekend aan de
Europese investeringsbank (EIB). Op het terrein
van de kernenergie worden door de EIB al voor een
belangrijk deel financieringen gerealiseerd.
Staatssecretaris Van Eekelen merkt op
dat het hier een voorstel van de Europese
Commissie betreft. Het voorstel is niet in de
werkgroep besproken. West-Duitsland zou enige
moeite met het voorstel kunnen hebben. De ratio
van het commissievoorstel is een duidelijke rol
toe te kennen aan Euratom, hetgeen via de EIB
minder goed kan. In de coördinatiecommissie is
opgemerkt dat bij de bouw van nieuwe kern
centrales in eigen land, Nederland meer is gebaat
bij leningsfaciliteiten via de Euratom, dan via
de EIB. Erkend werd echter dat gaandeweg meer
accent zal worden gelegd op de EIB-faciliteiten.
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Minister Van Aardenne stelt dat voor de
bouw van nieuwe kerncentrales leningen worden
uitgeschreven door de betrokken provinciale
elektriciteitsmaatschappijen. Daar wordt dan op
ingeschreven. De Euratom komt hieraan niet te
pas. Hij begrijpt derhalve niet wat het
Nederlandse belang in deze precies is.
Minister Ruding merkt op dat ook hij
ervan uitging dat terzake geen Nederlands belang
aanwezig is. Spreker is dan ook geneigd niet
tegemoet te willen komen aan het voorstel van
Brussel. Op gezamenlijk initiatief van het
Luxemburgse voorzitterschap en de Commissie is
eerder dit jaar een sterke verhoging van het
EIB-kapitaal tot stand gekomen. Eén van de
argumenten hierbij was dat er een uitbreiding van
de leningsfaciliteit in de sfeer van Euratom
noodzakelijk was. De nu voorgestelde uitbreiding
van de Euratom leningsfaciliteit stemt hiermee
niet overeen. Afgezien van de teruglopende
betekenis van Euratom is een dergelijke cumulatie
van faciliteiten niet gewenst.
Minister Van Aardenne vraagt zich af of
deze kwestie niet beter kan worden besproken in
Ecofin-verband.
Staatssecretaris Van Eekelen denkt dat
in de Energieraad het beste over de intrinsieke
consequenties voor het Euratom-gebeuren kan
worden gesproken, terwijl in de Ecofin-raad de
financiële aspecten aan de orde kunnen worden
gesteld.
Minister Braks merkt met betrekking tot
punt 1.6, raffinage en invoer olieprodukten, op
dat het van groot belang is dat Nederland in deze
een terughoudende positie binnen de Gemeenschap
blijft innemen. Een verhoging van importdrempels
voor olieprodukten zal ontegenzeglijk leiden tot
represaillemaatregelen van de golfstaten ten
aanzien van Europese exportprodukten. Ondanks de
vriendschappelijke relatie van Nederland met in
het bijzonder Saoediarabië zal dit inhouden dat
ook de agrarische export hierdoor zal worden
getroffen. Nederland zal namelijk al snel als
boosdoener worden aangemerkt.
Staatssecretaris Van Eekelen merkt op
dat een en ander niets uitstaande heeft met de
v
methanol-problematiek»,—alcwol mot do I
^^geraffineerde produkten.

Zeer Geheim

-9-

MR 8 november 1985
(pt.3e)

Minister Van Aardenne vult aan dat
Nederland destijds maatregelen heeft getroffen op
liet terrein van de methanol. Nu is dit niet het
geval. Het gaat hier om raffinageprodukten. Alle
Europese landen hebben gezegd dat er sprake dient
te zijn van een onbelemmerd verkeer van olieprodukten. Wel is het van belang dat ook de
andere grote consumenten, Japan en de Verenigde
Staten, daaraan meedoen.
Minister De Koning merkt met betrekking
tot punt 2.3, sociale voorschriften voor het weg
vervoer, op dat in het kader van het rijtijdenbeleid een algemene regel overeen zal worden
gekomen dat zes dagen achtereen rijden in het
binnenlandse reizigersvervoer zal zijn
toegestaan. Spreker wil erop wijzen dat de wens
van West-Duitsland om een uitzonderingsfaciliteit
te scheppen met een uitbreiding tot 12 dagen niet
strookt met hetgeen onder punt 2.2, jaar van de
verkeersveiligheid, wordt gesteld.
Minister Smit acht het uitgesloten dat
het voorstel van West-Duitsland wordt aangenomen.
Staatssecretaris Van Eekelen is van
oordeel dat Nederland zich hiertegen moet
verzetten. Het is zo dat West-Duitsland voor
zichzelf een uitzonderingspositie wenst te
creëren.
Minister Smit merkt op dat de situatie
gecompliceerd ligt. Het uitgewerkte compromis
wordt door Nederlandse verladers, werkgevers en
werknemers niet in dank afgenomen. West-Duitsland
tracht voor zichzelf ondanks het uitgewerkte
compromis een vrijstelling los te maken. Gezien
de onderhandelingen in de sfeer van de
liberalisatie van het goederenverkeer is het
verstandiger dat Nederland zich niet te zeer op
dit punt verzet. Dit kan beter aan de overige
lidstaten worden overgelaten.
Minister Van Aardenne merkt met
betrekking tot punt 3, intergouvernementele
conferentie, op dat het Nederlandse
voorzitterschap in principe gelegenheid biedt ook
andere onderwerpen aan de orde te stellen dan
d^zA thans voorzien. Spreker acht dit evenwel een
minder gewenste zaak, omdat eerst de prioritaire
zaken aan bod dienen te k o m e n J H e t acquis mag
hieronder in ieder geval niet lijden. Van
n d e zijden is betoogd dat de Franse
' lijn, die een duidelijke politieke doelstelling
voor 1992 inhoudt, moet worden gevolgd.
v e r s c h i l l e
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Minister De Koning is het ermee eens
dat het aantal onderwerpen niet moet worden
uitgebreid, ook niet ten aanzien van het
belangrijke onderwerp milieu. De kans op
mislukken van het voorzitterschap neemt hierdoor
alleen maar toe. Ook spreker is getroffen door de
Franse tekst. Een verzwaring van de rol voor het
Europese parlement door uitbreiding van diens
bevoegdheden is zeer zeker gewenst.
Staatssecretaris Brokx wil bij deze
discussie een voorbehoud maken. Hij is niet op de
hoogte van de opvattingen ter zake van minister
Winsemius.
Minister Van den Broek merkt op dat een
beperking van het aantal onderwerpen op zich goed
is, alleen vreest spreker dat een onderwerp als
milieu daardoor tussen wal en schip dreigt te
geraken. De indruk bestaat dat West-Duitsland,
hierin gesteund door het Verenigd Koninkrijk en
Frankrijk, de intergouvernementele conferentie
binnenkort als afgehandeld wil beschouwen. De
voortzetting van deze conferentie wordt althans
niet voor wenselijk gehouden. Het is tegen die
achtergrond van groot belang om het maximum uit
Luxemburg te halen, mede in aanmerking genomen
dat ook Denemarken met betrekking tot het
onderwerp milieu tot flinke concessies jegens de
Gemeenschap bereid is.
Minister Schoo spreekt zich eveneens
voor beperking van het aantal onderwerpen uit.
De minister-president stelt voor het
punt te aanvaarden met de volgende aantekeningen:
1° In afwijking van het gestelde in de eerste
volzin van de conclusie onder punt 1.8
(leningen Euratom) zal Nederland zich ten
aanzien van de voorgestelde verhoging van het
Euratom leningenplafond terughoudend
opstellen. De consequenties van deze
opstelling voor Euratom zullen in de Energieraad aan de orde worden gesteld, terwijl de
financiële aspecten (onder meer de positie van
de EIB) in de Ecofin-raad aan de orde zullen
worden gesteld.
2° In afwijking van de conclusie onder punt 3
(intergouvernementele conferentie) zal met
betrekking tot het Nederlandse voorzitterschap
niet worden gestreefd naar uitbreiding van het
aantal onderwerpen dat krachtens het Gymnichoverleg aan de Europese Raad van Luxemburg
wordt voorgelegd.
De raad stemt hiermee in.

