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Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 27 November 1950, des middags te 2 uur en ë "••;;.• des avonds voortgezet, 

Plein 2 b. 

A a n w e z i g * De Minister-President, Voorzitter, en de 
Ministers Van den Brink, Götzen, s'Jacob, 

<2i • ,v>«. - Joekes, Lieftinck, Van Maarseveen, Mansholt, 
Jé%a*t W*> Rutten, Van Schaik, Spitzen, Stikker, 

* , +~ Struycken, Teulings en In 't Veld. 

«7 jfatsasj /2 Tevens zijn aanwezig* Staatssecretaris Blom 
4f, {**><£€*.'** \\>\ï de punten 2 - 5 ) alsmede de afgetreden 
J,djC4/£fi, ̂  Staatssecretaris van Oorlog, Mr. W.H. 
// yy Fockema Andreae (bij punt 2 a). 

k Secretaris* Drs. J. Middelburg. 

1. Notulen van de vergadering van 20 November 1950-

De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Afscheid van Mr. Fockema Andreae. 

De Minister-President dankt in sijn afscheidswoord 
Mr. Pockema Andreae voor zijn vele en vruchtbare arbeid op 
defensiegebied en in het bijzonder voor de bereidwilligheid om 
gevolg te geven aan verschillende verzoeken van de Regering 
zich naar Indonesië* te begeven ter behandeling Van de moei
lijke vraagstukken, die de afwikkeling van het militaire appa
raat meebracht. Ook met betrekking tot de eigenlijke taak 
van de Staatssecretaris zijn belangrijke resultaten bereikt, 
waarbij spreker o.a. wijst op de militaire hulp, die in NATO-
verband aan Nederland wordt verstrekt. 

Mr. Pockema Andreae herinnert er in zijn antwoord 
aan, dat in 1949 was afgesproken, dat hij slechts gedurende 
enige tijd als Staatssecretaris zou fungeren om daarna weer 
naar het particuliere bedrijf terug te keren. Niettemin is 
deze tijd een belangrijk stuk van zijn leven geweest. Spreker 
zal dankbaar blijven voor het vertrouwen en de vriendschap, 
die hij in deze kring heeft ondervonden. 

Mr. Pockema Andreae verlaat, na afscheid te hebben genomen van 
alle Ministers, de vergadering. 

De Minister-President deelt mede, dat Mr. Pockema 
Andreae hem nog eens heeft gezegd hoe belangrijk een concen
tratie van de Nederlandse vliegtuigindustrie zou zijn, hetgeen 
hem bij zijn ervaringen met Fokker, Aviolanda en De Schelde 
duidelijk was gebleken. Indien een nieuwe poging tot fusie 
zou worden ondernomen zou Mr. Pockema Andreae zich gaarne met 
de leiding hiervan willen belasten. Minister Van den Brink 
zal dit in gedachten houden. 

£ - ^ ^eenkomst van Ministerraad en andere vergaderingen. 

RT?A QW
 BnSl£"!ï£2 w o r d t d e z e week geen vergadering van de 

D ^ U w 8 ^ t Wl.tQ houden. De REA zal Dinsdagochtend 5 
December om half tien vergaderen. Deze vergadering zal zo 
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j Parlementaire samenwerking der Beneluxlanden (Brief van de 
/' ShTsïiFvan" Buitenlandse Taken dd. 2ü november 1950 met 

bijlagen). 

TJy (**&£ Ü*6*& Minister Lieftinck acht de oorspronkelijk voor-
^**st 4/ *rs. gestelde tekst, volgens weïEe de Commissie van Ministers de 
fh*W' >/l / Kamercommissies uitnodigt en de agendapunten rondzendt, een 
/9/k * h„ é verstandige regeling. Spreker is van oordeel, dat de aan-

JU^'.A S*444*' vullingen in de nota van Minister Stikker de verhouding tus-
' sen Regering en Parlement kunnen scheeftrekken. Zo acht 

f spreker het bezwaarlijk, dat buiten medewerking van de 
Regering vergaderingen kunnen worden bijeengeroepen en pun
ten op de agenda gebracht, zoals in punt 1 van de nota van 
Minister Stikker wordt voorgesteld. Ten aanzien van punt 3 
merkt spreker op, dat het parlement een controlerende en 
een wetgevende taak heeft, doch geen adviserende taak. 
Minister Van Maarseyeen merkt op, dat in België het parle
ment herhaaïdelij'k TnXt iatieven neemt in adviserende vorm. 
Minister Lieftinck Is van oordeel, dat het parlement de 
tegenspeler van de Regering is, doch geen adviescollege van 
de Regering mag worden. 

Minister Van Schaik kan zich verenigen met de ge
dachte in punt 2 vaÊT̂ ctë"nbta van Buitenlandse Zaken, doch is 
van oordeel, dat men dit beperkter zal moeten redigeren, aan
gezien ander het gevaar bestaat, dat de Ministers teveel 
worden uitgenodigd. Wat het bezwaar van Minister Lieftinck 
tegen het derde punt betreft, hieraan zal men kunnen tege
moet komen door te laten uitkomen, dat de Kamer geen mede
zeggenschap heeft. Minister Van den Brink verklaart zich ac-
coord met de voorstellen vanHJÏIlïïsTer Stikker. Door deze 
behandelingswijze bestaat de mogelijkheid, dat de Benelux-
politiek, die los is geraakt van het economische en maat
schappelijke leven, meer in de algemene belangstelling > 
wordt gebracht. Y/eliswaar zal de door Minister Stikker voor
gestelde regeling physiek veel meer van de Ministers eisen, 
doch spreker, acht deze toch nodig. Spreker is van oordeel, 
dat het parlement niet moet spreken over onderwerpen, die nog 
niet op ministerieel niveau aan de orde .zijn gekomen, doch 
dat men het wel mogelijk moet maken met het parlement over 
de algemene Beneluxpolitiek te spreken. 

Minister Joekes deelt niet de uitgesproken opvat
ting van Minister Li*eïtxnck inzake het dualisme Regering-
Parlement (men denke 'ijv. aan aanvaarding van een motie in 
de Kamer). Spreker kan zich verenigen met het voorstel van 
Minister Stikker; hij is het niet eens met de ongebreidelde 
ontwikkeling, die de Raad van Europa in Straatsburg laat 
zien, doch als Minister Stikker het oorspronkelijke stuk aan 
de Kamer zou voorleggen, zou dat aan de Kamer geen bevrediging 
schenken . Voor het geval de gemeenschappelijke Kamercom-
missiesteveel zouden willen bijeenkomen, zal men ideze duide
lijk moeten maken, dat men over de vergaderingen overleg met 
de Ministers dient te plegen. Spreker is van oordeel, dat de 
parlementsleden zich ook over andere onderwerpen moeten kunnen 
uitspreken dan die waarover tussen de Regeringen in beginsel 
reeds overeenstemming is bereikt,?ook als de Regeringen het 
oneens zijn. 

Minister Mansholt acht de amendementen van Minister 
Stikker wel bezwaarlijk, aangezien de Ministers bij derge
lijke besprekingen in er-n moeilijk parket zullen geraken, 
indien zij over bepaalde onderwerpen nog niet tot overeen
stemming zijn gekomen. Minister Van den Brink is van oordeel, 
dat voor het geval in de parlementaire commissies een nieuw 
punt wordt besproken, de Ministers zich niet zullen kunnen 
uitspreken zolang zij onderling geen overeenstemming hebben 
bereikt. Minister Mansholt acht ongevraagde adviezen van deze 
commissies ongewenst. Voorts vraagt spreker zich af of het 
juist is de instelling van het parlementaire orgaan in het 
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af te sluiten Unieverdrag op te nemen, aangezien dit verdrag 
in het "bijzonder op economisch gebied ligt. Men zal 
"beter een afzonderlijke overeenkomst hieromtrent kunnen 
treffen. 

De Minister-President merkt op, dat de vorming 
van een parlementair orgaan in "beginsel reeds in Oostende 
is overeengekomen. Spreker acht het bezwaarlijk dit niet in 
het Unieverdrag te regelen. De Minister verwacht veel ver
warring en moeilijkheden, doch is van oordeel dat men een 
parlementair orgaan niet zal kunnen missen. Overigens verwacht 
spreker, dat het Nederlandse parlement het voorstel van Minis
ter Stikker nog onvoldoende zal vinden. Ten aanzien van de be
voegdheid van dit orgaan merkt spreker op, dat de parlementa
riërs zullen trachten invloed op de Ministers uit te oefenen 
omtrent hetgeen deze moeten gaan doen. Dit opent een nieuwe 
bron van conflicten, doch deze moeilijkheden zal men nooit 
op geheel bevredigende wijze kunnen oplossen. De Kamer zal op 
bepaalde punten van de uitwerking der overeenkomsten moeten kun 
nen aandringen om de voorstellen te veranderen. Spreker acht 
het wenselijk de term adviseren te vermijden; ook zal het con
tactorgaan geen bindende opdracht kunnen geven. Toch gaat het 
de richting uit, dat de Kamer steeds meer vooraf bij deze Bene-
luxregelingen wordt betrokken, op overeenkomstige wijze als bij 
de grote gemeenten* B. en W, commissies van overleg 
en bijstand hebben. Voorts doet zich de kwestie voor of de Twee 
de Kamer alleen, de Tweede en de Eerste Kamer dan wel beide 
Kamers eezamenlijk er bij moeten worden betrokken. In het oor
spronkelijke stuk is sprake van "les Chambres"; in België 
bestaat hierover geen kwestie. Verder zal moeten worden be
sproken of er een afzonderlijke Beneluxcommissie zal moeten 
worden gevormd, dan wel de bestaande commissies voor bui
tenlandse zaken, voor handelspolitiek e.d. hier een taak 
nullen krijgen. Spreker stelt voor, dat het concept, dat 
van de Raad van Presidenten is ontvangen, aan de Kamervoor
zitters wordt geasonden en in de commissies ter discussie 
gesteld; daarbij kan dan worden medegedeeld, dat de Neder
landse Regering op bepaalde punten wijzigingen aou willen 
voorstellen. 

Minister Stikker merkt op, dat in Oostende het 
parlementaire contactorgaan als raadgevende vergadering 
is aangeduid. Ook indien zou worden verboden om punten te 
bespreken, waarover nog geen principiële overeenstemming 
tussen de Regeringen is bereikt, zal men hiertoe toch wel 
overgaan, evenals in Straatsburg. Spreker heeft er over 
geaarzeld of men ook zal moeten toelaten te spreken over 
punten waarover de Ministers het oneens zijn, zoals Minis-
terJoekes heeft voorgesteld. Hij acht dit echter niet wen
selijk. Aangezien de parlementsleden van de Benelux dichter 
bij de eigen landelijke organen zitten dan in Straatsburg, 
verwacht spreker dat het eerder mogelijk zal zijn hen van 
bespreking van laatstbedoelde onderwerpen te weerhouden, 
D e Minister-President acht de wezenlijke betekenis van het 
overleg over punten waaromtrent nog geen overeenstemming be
staat, dat de Ministers op de hoogte zijn van eventuele 
dreigende moeilijkheden met de Kamers. Minister Stikker 
zal trachten nog iets omtrent overleg vóór de Ministers-
conferenties in de nota op te nemen. 

De Minister-President stelt voor, dat met de 
Tweede Kamer en daarna met de Eerste Kamer de aaak van het 
parlementaire Beneluxorgaan wordt besproken. De Raad ver
klaart zich hiermede accoord. 
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Minister Liëftinck oppert de gedachte in verband 
met de tijdnood, waarin men is geraakt, om de komende 
Beneluxconferentie drie dagen "bijeen te doen zijn om na 
Kerstmis of Nieuwjaar opnieuw "bijeen te komen voor een de
finitief besluit. Minister Van den Brink merkt op, dat deze 
conferentie het tweede deel is 'van de' Ministersconferentie 
in Oostende. Minister Liëftinck denkt aan het houden van 
een eerste en tweede lezing. 

De Minister-President stelt voor, dat aan de Bel
gische en Luxemburgse Ministers zal worden medegedeeld, dat 
de mogelijkheid bestaat dat de voorbereidingen voor het 
afsluiten van het verdrag voor de economische unie niet 
zo tijdig zullen zijn beëindigd, dat dit verdrag reeds in' 
December kan worden gesloten. De Raad verklaart zich hier
mede accoord. 

Vervolgens schorst de Minister-President de ver
gadering tot des avonds 20.15 uur. 


