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MINISTERRAAD iix.nr. tl 
ïïr.1301 

/TA gehouden op Maandag 20 Juli in de Trèveszaal, aangevangen 
Notulen van de vergadering 
ag 20 Juli in de Trèvesza? 

's morgens te 11 uur en 's middags voortgezet 

Aanwezig! De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 
Van de Kieft, Mansholt, Staf (alleen bij de 
morgenvergadering), Suurhoff, Van Thiel, Witte 
en Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers Beel, 
Kernkamp en Luns) 

Wnd.Secretaris;Jhr Mr A.J.M.van Nispen tot 
Pannerden 

1. Notulen van de vergadering van 13 Juli 1953 

&*_ Redactiewijzigingen 

Op hlz_5, (Punt 2 g), regel 1, wordt na "19.54" 
ingevoegds"volgens de gemaakte afspraken" en na "gereed 
zijn" 'm &e aanschaffingen verricht en de voorraden aange
vuld etc. " 

Op blz__ll, (punt 6), eerste volledige alinea, 
regel 1 t/m 3-wö"rdt het gedeelte "geeft uiting ..... t/m 
.....antwoordt" aldus gelezens"vraagt of in het Georgani
seerd Overleg ook in de beschouwingen is betrokken, dat 
wellicht getracht zal worden de ambtenarensalarissen op 
te trekken aan de herziene lerarensalarissen. Minister 
Beel antwoordt, dat geen geluid in die richting werd ver
nomen. Hij merkt verder op". Op de een na laatste regel 
van deze alinea wordt voor "andere categorieën" ingevoegd! 
"de salarissen van". 

I b. Opmerking naar aanlei ding van punt 2 g (De Nederlandse 
"defensie en"~d"ë NA!FÖ~) 

Minister Staf deelt ter aanvulling van hetgeen 
hij in de vorige vergadering heeft gezegd mede, dat alvorens 
de questionnaire kan worden beantwoord eerst behoort te worden 
nagegaan, wat na 1954 op militair terrein dient te geschieden. 
De studie daarvoor zal zeker drie maanden duren, zodat niet 
vóór eind September het resultaat aan de Algemene Verdedi

gden voorgelegd. De Minister stelt het op 
_idse Zaken (Regeringscommissariaat 

| het EMHP) voordien de questionnaire niet wordt beant-
dat eerst van de zijde van Oorlog 

meent nodig te hebben. De 
men niet het mili-

gingsraad kan wo: 
prijs, dat door Buitenlat 

woord. Hij acht het juist, 
wordt aangeroerd, hetgeen men -
bepaling daarvan zal moeilijker zijn, nu 
taire plafond van f.1500 min heeft. Van belang is aan te 
geven op welk tijdstip verwacht kan worden, dat de legerop-
bouw zoals aanvankelijk voorgenomen is voltooid. Eventuele 

• de diensttijd zal ook financiële gevolgen 
de nota dienen te worden uitgewerkt. Nu 
Financiën het gewenst he.t eerst eens te 

welke men in 1955 denkt te doen. 

verkorting van 
hebben; dit zal in 
acht de Minister van 
worden over de kasuitgaven, 

hij ver-Spreker gevoelt er voor ook dit punt aan te houden; 
wacht,dat na nader overleg met Financiën de kasuitgaven voor 
1955 gelijkgesteld kunnen worden aan die voor 1954 nl circa 
f.1800 min. Te verwachten is, dat de overloop naar 1955 
zal blijken te liggen tussen de f. 700 en f. 900 min. 

//&?. 
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2 Sj. Vergadering van de REA 

'jg$- De Raad besluit Woensdag a.s. geen REA-vergadering 
te houden. 

3. Buitenlands beleid 

Sn. HetiEDG-verdrag (Zie notulen MR dd. 13 Juli 1953, punt 3a) 

De Minister-President en Minister Cals verstrekken 
de Raad gegevens over het voornemen o*a. van EVP- en AR-zijde 
om overeenkomstig artikel 62, sub b, van de Grondwet een voor 
behoud te maken in die zin, dat uitvoeringsovereenkomsten 
de.goedkeuring van de Staten-Generaal gullen behoeven. Een 
eventueel amendement kan de steun verkrijgen van de VVD, de 
SG en waarschijnlijk ook de CPN. 

De directe aanleiding schijnt te zijn de kwalifi
catie van het Pranse protocol ex artikel 33 van het verdrag 
als een uitvoeringsovereenkomst. De Minister-President had 
het gevoel, dat dit punt tot een oplossing-was gebracht door 
ook de Pranse protocollen met zoveel woorden in de goed
keuringswet op te nemen. Hiertoe was te meer reden omdat -
nu het verdrag nog niet is aangenomen - zij ook niet in 
deze zin uitvoeringsovereenkomsten zijn. 

De eigenlijke reden tot het maken van een voor
behoud schijnt het meer theoretische punt te zijn, dat de 
Eamerleden menen, nu voor de eerste maal de mogelijkheid 
tot het maken van dit voorbehoud zich voordoet, zij voor de 
rechten van het parlement dienen op te komen. De Minister-
President die dit overigens wel begrijpt wijst er op, dat 
voor supranationale organisaties het anders ligt dan voor 
iftternationale organisaties. Het zal toch reeds moeilijk 
zijn een supra-nationaal orgaan te doen werken; verlangt 
men naast eenstemmigheid in de Raad van Ministers ook nog 
goedkeuring in zes parlementen of 11 kamers, dan wordt 
de procedure uitermate moeizaam en wordt men afhankelijk 
van het langzaamste parlement.. Maakt Nederland met betrek
king tot de goedkeuring door het, parlement een beding., dan 
kunnen andere Regeringen moeilijk achter blijven. Bij de 
kamerleden schijnt de stemming te bestaan, lat het verdrag 
toch reeds aanknopingspunten voor vertraging genoeg geeft, 
zodat het scheppen van deze nieuwe mogelijkheid er niet veel . 
aan toe doet. Er was in de Kamercommissie de neiging aan
wezig de consequenties van het Voorbehoud te minimaliseren. 
Men kon aanvaarden, dat de besluiten van het Commissariaat 
en de Raad van Nationale Ministers niet tot de uitvoerings
overeenkomsten worden gerekend. Ook zou - zo werd opgemerkt -
een beroep op het "zo spoedig mogelijk" in het tweede lid 
van artikel 60 van de Grondwet kunnen worden gedaan in de 
zin van "nooit". De Minister-President wees er in de commis
sie op, dat toch moeilijk het opbouwplan, waarvan in het 
derde lid van artikel 15 van het verdrag sprake is, ter goed
keuring aan de zes parlementen kan worden voorgelegd. Men 
dacht aan een wat gekunstelde oplossing door dit geen uit
voeringsovereenkomst maar een besluit te noemen. De Minister-
President had er nog op gewezen, dat hoewel het optaiwplan 
dan een nadere uitvoeringsovereenkomst zou zijn, .artikel 
44 niettemin de wijziging daarvan overlaat aan de Raad van 
Ministers met behulp van het Commissariaat. De Minister meent, 
dat het gewenst is vast te houden aan het standpunt, dat een 
eventueel amendement tot voorbehoud van de goedkeuring van 
uitvoeringsovereenkomsten sterk dient te worden ontraden. 
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Weliswaar zal soms parlementaire goedkeuring dienen plaats 
te vinden krachtens bepalingen van het yerdrag - ook kunnen 
de Regeringen in een speciaal geval afspreken, dat een 
overeenkomst aan de goedkeuring van de parlementen zal wor
den onderworpen - oo.k zal goedkeuring nodig zijn indien in 
een uitvoeringsovereenkomst van de Grondwet wordt afgeweken 
en dan zelfs bij tweederden meerderheid - overeenkomsten 
ter aanvulling of uitbreiding van het EDG-verdrag zullen 
eveneens dienen te worden goedgekeurd - in de goedkeurings-
weVvvordt verder bepaald, dat indien ter uitvoering in 
Nederland bij algemene maatregel van bestuur wordt afgewe
ken van de geldende wet+en daarop achteraf de goedkeuring 
van de Staten-Generaal zal worden gevraagd - maar de uit
voeringsovereenkomsten, die dan nog overblijven zouden 
door de Regeringen zonder meer gesloten moeten kunnen wor
den. Minister Beven hecht aan dit standpunt omdat ,het ook 
van belang is ïïij andere integratieplannen. 

De Ministers Van de Kieft, Mansholt en Zijlstra 
blijken van mening, dat een eventueel vo'örbehoud ten aanzien 
van de uitvoeringsovereenkomsten het verdrag in wezen aan
tast en zouden het dan ook onaannemelijk verklaard willen 
zien. Minister Mansholt vraagt of het voor onze partners 
wel aanvaardbaar zöüTzijn. Minister Van de Kieft meent, dat 
het een slechte indruk zal maken indien Nederland als eerste 
met een dergelijk voorbehoud begint. De MinistersGals en 
Donker ontraden ten stelligste deze kwestie principieel te 
spelen; het zou juist een averechts resultaat hebben. Minis
ter Algera meent, dat men beter doet door het bijzondere van 
deze overeenkomst in de defensie te zoeken, ten aanzien 
waarvan over het algemeen een overwicht van de Regering 
zou kunnen worden aanvaard. Minister Staf ontraadt uit tac
tische overweging deze methode. Zijns inziens is, indien het 
amendement niet kan worden voorkomen» het van belang het 
door middel van toelichting en steun aan subamendementen zo 
veel mogelijk uit te hollen. Dit laatste blijkt ook de me
ning van Minister Donker te zijn, die -;erst de tekst van 
het amendement zou willen afwachten. Minister Zijlstra 
vraagt of voor het parlement ook niet van betekenis kan zijn, 
dat inde EDG-organisatie een eigen parlement zal werken. 
De Minister-President verwacht, dat men daarop zal antwoor-
den,_ dat dit parlement niet voldoende competentie heeft en 
dat in afwachting daarvan, nationale parlementen er voor 
moeten zorgen, dat de bevoegdheden van de volksvertegenwoor
diging blijven gehandhaafd. De Raad besluit aan de desbetref
fende Ministers de tactiek in deze over te laten. 

3 b. APRA-arrestanten 

De Raad heeft met vreugde kennis genomen van de 
aankomst in Nederland van de laatste zes Nederlandse APRA-
arrestanten. 

Li Naturalisatie van Eduard Bleiksch en 19 anderen (Wetsontwerp) 

Zonder discussie aanvaard. 


