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d. Uitvoering EG-richtlijnen 

Staatssecretaris Van Eekelen vraagt de 
medewerking van de leden van de raad bij de 
uitwerking van EG-richtlijnen in de nationale 
wetgeving. Er blijkt in Nederland een steeds 
grotere achterstand in de uitwerking te ontstaan, 
hetgeen al tot een uitspraak van het Europese Hof 
van Justitie heeft geleid. Spreker doelt met name 
op de richtlijnen met betrekking tot 
verzekeringen, welke tot het beleidsterrein van 
Financiën behoren, de milieurichtlijnen, voor de 
uitwerking waarvan de minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 
ïlieubeheer verantwoordelijk is, de 

vennootschapsrichtlijnen die tot het beleids
terrein van Justitie behoren en de richtlijn 
inzake de medische beroepen die onder het 
beleidsterrein van Welzijn, Volksgezondheid en 
Cultuur valt. Spreker meent dat er de hoogste 
prioriteit aan moet worden gegeven de richtlijnen 
binnen de gestelde termijnen uit te werken, omdat 
de Nederlandse positie binnen de EG 
ongeloofwaardig dreigt te worden. 

Minister Korthals Altes erkent dat 
weliswaar uitwerkingstermijnen soms worden 
overschreden, maar dit leidt er nog niet toe dat 
de Nederlandse positie binnen de EG 
ongeloofwaardig wordt. Nederland loopt vaak bij 
de uitwerking nog voorop ten opzichte van andere 
EG-lidstaten. Hij meent dat ministers zelf de 
prioriteiten op hun beleidsterrein moeten kunnen 
bepalen, zeker in de huidige moeilijke periode. 
Op Justitie wordt hard gewerkt aan de uitwerking 
van de richtlijnen op het terrein van het 
vennootschapsrecht. In de praktijk is gebleken 
dat een al te snelle uitwerking tot onvoldoende 
doordachte wetgeving kan leiden. Zo is inmiddels 
gebleken dat art.l638aa van het burgerlijk 
wetboek nadere aanpassing behoeft. Hoewel hij 
begrip heeft voor de aandrang die door staats
secretaris Van Eekelen wordt uitgeoefend, meent 
spreker dat het belang van een snelle uitwerking 
van EG-richtlijnen enigszins moet worden 
gerelateerd. \ 
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Minister Van den Broek meent dat de 
door het Europese Hof van Justitie uitgesproken 
veroordeling van Nederland met betrekking tot 
uitvoering van EG-richtlijnen niet toelaat aan de 
implementatie van deze richtlijnen geen hoge 
prioriteit toe te kennen. Ook politiek bezien is 
dat onverstandig, onder meer omdat van 
Nederlandse zijde is aangedrongen op 
totstandkoming van een Europese richtlijn met 
betrekking tot schadeverzekeringen. 

Minister Korthals Altes wijst erop dat 
hij niet heeft gesteld dat een uitspraak van het 
Europese Hof van Justitie genegeerd zou moeten 
worden, maar dat hij slechts enige relativering 
heeft aangebracht met betrekking tot de gestelde 
uitvoeringstermij nen. 

De mini ster-president stelt voor dat 
staatssecretaris Van Eekelen met de 
desbetreffende bewindspersonen nader zal 
overleggen over uitvoering van EG-richtlijnen. De 
raad stemt hiermee in. 

3 e. EG-Asean Conferentie in Bangkok 

Minister Van den Broek doet verslag van 
de EG-Asean Conferentie waar onder meer is 
gesproken over de kwestie Cambodja. Binnen de EG 
bestaat er consensus over dat de coalitie onder 
leiding van prins Sihanouk steun verdient, omdat 
slechts langs die weg uitvoering van de resolutie 
van de Verenigde Naties mogelijk lijkt om te 
komen tot vrije verkiezingen in Cambodja en het 
vertrek van vreemde troepen uit dat land. Aan de 
EG-lidstaten is verzocht het hulpprogramma aan 
Vietnam nog eens te bezien en strikt te beperken 
tot humanitaire hulp. Spreker gaat er vanuit dat 
de minister voor Ontwikkelingssamenwerking in de 
nota die zij voorbereidt over de humanitaire 
hulpverlening, ook hierop in zal gaan. Van de 
zijde van de Nederlandse ambassadeur in Bangkok 
en Hanoi is erop gewezen dat de controle op de 
besteding van financiële hulp aan Vietnam 
onvoldoende is. Spreker zou graag over een en 
ander nog nader overleggen met minister Schoo. 

Minister Schoo deelt mee dat zij haar 
aanstaande reis naar Indonesië zal combineren met 
een bezoek aan Bangkok om zich ter plaatse te 
informeren over de door minister Van den Broek 
geschetste situatie. 


