
Zeer Geheim 

MINISTERRAAD Ex. nr 

Notulen van de vergadering gehouden op 
vrijdag 11 juni 1982 in de Trêveszaal van het 

Kabinet Minister-President, aangevangen 
's morgens om 11 uur 

anwezig: minister-president Van Agt en de 
ministers De Boer, Deetman, Van Dijk, 
Gardeniers, De Graaf, Nypels, Rood, 
De Ruiter, Van der Stee, Terlouw en 
Zeevalking (Afwezig zijn de ministers 
De Koning en Van Mierlo) 

Voorts zijn aanwezig de staats
secretarissen Van den Broek en 
Van Houwelingen 

Secretaris (plv.) 
Adjunct-secretaris 
Voorlichter 

jhr.mr.L.J.H.van Spengl 
drs.G.H.H.Maas 
dhr.G.van der Wiel 

1. Hamerstukken 

a. Wijziging van hoofdstuk VII (Binnenlandse 
Zaken) van de begroting voor 1980; 
verzamelontwerp; derde wijzigingsvoorstel 
(Brief van de minister van Financiën 
dd. 28 mei 1982, nr.482-3286, met wetsontwerp) 

Zonder discussie aanvaard. 
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2 d. Implementatie Europese richtlijnen door 
Nede r 1 and 

Staatssecretaris Van den Broek wijst 
erop dat Nederland voor het Europese Hof van 
Justitie is gedaagd in verband met het niet 
tijdig implementeren van de uit 1973 daterende 
Europese richtlijnen inzake de toegang tot het 
directe verzekeringsbedrijf. Tot op heden heeft 
Nederland tot driemaal toe soortgelijke zaken 
voor het Europese Hof verloren. Spreker dringt er 
bij de leden van de raad op aan om, waar dit in 
hun vermogen ligt, de implementatie van Europese 
richtlijnen te bespoedigen. 

2 e. NAVO-topconferentie in Bonn 

Minister Van Agt deelt mee dat de 
NAVO-topconferentie van afgelopen week geen 
bijzondere resultaten heeft opgeleverd. Een 
belangrijk feit was ongetwijfeld het formeel 
bezegelen van de entree van Spanje als NAVO-lid. 
Tijdens de topconferentie is het tweesporenbeleid 
van de NAVO nader uitgewerkt. Dit beleid behelst 
in de eerste plaats het overeind houden van een 
geloofwaardige en solide defensie-inspanning en 
in de tweede plaats het ontplooien van serieuze 
initiatieven op het terrein van de ontwapening en 
de wapenbeheersing. Voor wat het eerste betreft 
heeft dit geleid tot het onderstrepen van de 
doelstellingen en verplichtingen van het long 
term defence programm (LTDP). Aanzienlijke 
budgettaire uitgaven zullen in dat verband 
noodzakelijk zijn om de conventionele bewapening 
op peil te houden. Gezien de huidige economische 
situatie zal dit voor geen der lidstaten 
eenvoudig zijn. Met betrekking tot het terrein 
van de ontwapening en de wapenbeheersing hebben 
de lidstaten hun steun aan twee reeds gelanceerde 
initiatieven bevestigd. In de eerste plaats 
betrof dit het initiatief tot opening in het 
najaar van 1981 van onderhandelingen tussen de 
twee supergrootmachten over de middellange-
afstandsraketten. Met steun van de bondgenoten 
hebben de Verenigde Staten de zg. nuloptie tot 
inzet van onderhandelingen gemaakt. Dit houdt in 
dat van de zijde van de Sowjet-Unie de SS 20 en 


