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*o » /j/jfcWl '. Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 3 Mei 1954 in de Trèveszaal, aangevangen 

's morgens om elf uur en 's middags voortgezet 

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen ("bij de punten 1 - 12), 

f) f' y De Bruijn, Cals, Donker, Kernkamp, Van de Kieft 
(bij de punten 1 - 1 0 ) , Mansholt, Staf, Suurhoff, 
Van Thiel (bij de punten 1 - 12), Witte en Zijlstra 
(bij de punten 1 - 12)(Afwezig is Minister Luns 
wegens verblijf in het buitenland) 

Secretaris? J.Middelburg 

4üU6a/Jl. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

Zie middagvergadering 

3^ Buitenlands beleid 

a. Verklaring inzake parlementaire controle bij de EDG 
"CBrTëT van de Minister van Buit e nlahdse Z*aken en~dë 
Minister zonder Portefeuille Luns dd. 29 April 1954, 
nr 2410, met bijlagen) 

Minister Beyen herinnert er aan, dat hij aan het 
eind van de besprekingen over de Europese Gemeenschap in 
de Ministerraad van 13 April heeft gewezen op de mogelijk
heid, dat de kwestie van de zogenaamde "democratische con
trole" door directe verkiezingen van de Assemblee van de 
EDG aan de orde zou komen. Bij de vergadering van de Raad 
van de NATO in Parijs heeft spreker hiervan niets gemerkt, 
maar alleen na het diner werden Bech en spreker in een hoek 
geroepen, waarbij Spaak dit punt even aanroerde. Op de 
endoctrinatie, die Gruenther aan de Ministers gaf, zeide 
Spaak tegen spreker, dat hij hem nog over deze kwestie zou 
benaderen. Daarna is afgelopen Maandag bericht ontvangen, 
dat men in de Interimcommissie van de EDG met het voorstel 
is gekomen om een communiqué van de zes landen uit te geven, 
waarin deze verklaren na de totstandkoming van de EDG een 
conventie te zullen sluiten. Volgens . deze conventie zou 
dan de bestaande Assemblee worden vervangen door een direct 
verkozen Assemblee, waaraan de Hoge Autoriteit van de KSG 
en het Commissariaat verantwoordelijk zouden zijn. In de 
Interimcommissie werd gevraagd direct met dit voorstel in 
te stemmen. Spreker heeft medegedeeld, dat dit onmogelijk 
was en dat in deze Ministerraad hierover een beslissing 
diende te wordeh genomen. Spreker zou een onderscheid 
willen maken tussen de zaak zelf en de weinig gelukkige 
manier van behandelen er van. Wat de zaak zelf betreft 
merkt hij op, dat men in enkele landen een band heeft 
gelegd tussen de EDG en de mogelijkheid van parlementaire 
controle, o.a. met het argument, dat de EDG, ook wat de 
Staatsfinanciën betreft, een grote rol speelt. Hieruit 
is ook artikel 38 van het EDG-verdrag voortgevloeid. 
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eroep op Hof van de IS5G- inzake de beslissing van de Hoge 
Autoriteit over de maximum-kolenprijzen (.Erief van de iK-
nister van Economische Zaken dd. 27 April 1954) 

Minister Beel heeft destijds gesteld, dat van 
Nederlandse zijde niet, voordat de Hoge Autoriteit een 
beslissing had genomen, gedreigd zou moeten worden met 
het instellen van een beroep op het Hof en dat voorts 
over de eventuele instelling van een beroep overleg 
met België zou worden gepleegd. Na kennisneming van de 
nota van Minister Zijlstra staat spreker op het stand
punt, dat Nederland niet in beroep moet gaan, aangezien 
er nog verschillende problemen liggen, zoals het bestaan 
van de kartellen, waarbij spreker de jonge organisatie 
van de KSG nog eerst tijd zou willen gunnen om deze kwes
ties aan te pakken. Minister Van Thiel merkt op, dat de 
verhouding in de Raad van Ministers van de SSG drie tegen 
drie was. Spreker informeert of nog overleg is gepleegd 
met de andere twee tegenstanders en hoe de situatie in 
het consultatieve orgaan was. Minister i uurhoff zal zich 
niet verzetten tegen de gedachte de kwestie voor het Hof 
van de KSG te brengen. Daartoe is reeds in beginsel in 
de Ministerraad besloten. Spreker stelt de vraag of Ne
derland met dit beroep veel kans maakt en voorts welke 
formeel-juridische constructie zal worden gehanteerd om 
te bereiken, dat het Hof het beroep ontvankelijk ver
klaart. Minister Mansholt deelt mede, dat ook de juris
ten op zijn Departement er aan twijfelen of de juridische 
basis van het beroep voldoende sterk is. Spreker ziet dan 
twee gevaren nl. dat Nederland in het ongelijk wordt ge
steld of dat het Hof in het beleid van de Hoge Autoriteit 
gaat treden. 

Minister Witte stelt de vraag of kartellering in 
de mijnbouw niet wenselijk kan zijn, aangezien het hierbij 
gaat om een natuurproduct, waarbij ongebreidelde concurren
tie het gevolg zou kunnen hebben, dat alleen de goed be
reikbare kolenlagen worden ontgonnen, Waardoor ten slotte 
alleen moeilijk ontginbare kolenlagen zouden overblijven. 

Minister ZijIstra wijst er naar aanleiding van 
de opmerking van Minister Beel op, dat in de Raad reeds 
een beslissing is genomen om in beroep te gaan, hetgeen 
spreker o.a. in de kamercommissie heeft medegedeeld. Het 
is voor spreker niet goed mogelijk hierop terug te komen. 
Het beroep op het Hof vindt in de eerste plaats zijn recht
vaardiging in de onaanvaardbare wijze, waarop de beslis
sing van de Hoge Autoriteit tot stand is gekomen. Sr^is 
overleg met de Belgen opgenomen, maar dit is niet beëin
digd, omdat Duvieusart demissionnair werd. Hoewel de tijd 
dringt, kan dit overleg weer worden opgenomen. Voorts 
meent spreker, dat men een beroep op het Hof niet moet 
laten afhangen van de vraag of men al of niet kans op 
succes heeft. Het doen van een beroep is ook niet in de 
eerste plaats een Nederlands belang, maar dient de Euro
pese zaak. Bij de vorige bespreking zijn ook eventuele 
repercussies van Duitse zijde onder het oog gezien, bv. 
ten aanzien van de invoer van landbouwproducten. Spreker 
is het er mede eens, dat het beroep een juridisch stuk 
moet zijn, dat in overleg met de advocaat moet worden op
gesteld. Aan Minister Van Thiel antwoordt spreker, dat de 
meningen in de consultatieve commissie vrij ver uiteenlie
pen. 
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De argumentatie, welke Minister Witte vermeld
de, treft men bij de verdediging van elk kartel aan. 
Welke maatregelen tegen kartels op kolen- en staalgebied 
de Hoge Autoriteit kan nemen is vervat in het KSG—verdrag, 
dat ook de Duitse Bondsrepubliek heeft aanvaard. 

Minister Beven sluit zich aan bij de uiteenzet
ting van Minister Zijlstra, dat hij reeds gemachtigd is 
om het beroep bij het Hof in te stellen, Wanneer men be
denkt, dat het kartelsysteem in de mijnbouw sinds honderd 
jaar is opgebouwd en zich over de Duitse en Franse gren
zen uitstrekt, is het ook in het belang van de positie van 
de Hoge Autoriteit het beroep in te stellen. Het is ook 
sprekers ervaring, dat men goed doet van de toegestane 
rechtsmiddelen gebruik te maken. Als kleinere landen dit 
doen, ziet men dit niet als een politieke daad. Daarbij 
moet men het risico lopen, dat het beroep wordt afgewezen. 

Minister Algera is het met Minister Beyen eens, 
dat het gebruiken van toegestane rechtsmiddelen voor een 
klein land de enige mogelijkheid is5 spreker: denkt hier
bij ook aan de Rijnvaartkwestie. Naar aanleiding van de 
opmerking van Minister Beel over het laten werken van de 
jonge organisatie, wijst spreker er op, dat het Hof ook 
tot dit lichaam behoort. Minister Kernkamp herinnert aan 
de parallel bij de Verenigde Naties; naast de Assemblee 
zal men ook het Internationale Hof tot leven moeten bren
gen, aangezien dat in het bijzonder de waarborg is van de 
kleine naties en dan doet het er weinig toe of men met het 
beroep al of geen kans op succes heeft. 

/% / f» / De Raad verleent na enige verdere discussie mach-
érfC$%€'™/'* \ tiging aan Minister Zijlstra om op de voorgestelde wijze 

verder te gaan met betrekking tot het beroep op het Hof 
l v̂ an de KSG--t/lvri m' ster Beel vraagt aantekening dat hij hier-

tf/^ tegen bezwaar heeft. 
jLï'^Lm */) Minister Beyen vraagt hoe op de vragen van het 
^ » Eerste-Kamerlid Sassen kan worden geantwoord. Minister 

Zi jIs tra meent, dat kan worden gezegd, dat nog overleg 
met de advocaat plaats heeft* 

Minister Beel stelt de vraag wat Minister Zijlstra 
zal doen als volgens het advies van de advocaat het ber»ep 
niet ontvankelijk zal zijn. Minister Zijlstra zou dit 
willen afwachten. 

11. Wijziging van het KB houdende richtlijnen voor de Commissie 
Tërgunningen Personenvervoer (Ontwerp—besluit) 

Minister Algera heeft vernomen, dat de Voorzitter 
van de Commissie Vergunningen Personenvervoer met de Voor
gestelde wijziging instemt. De Raad verklaart zich na enige 
bespreking accoord met deze wijzTgTng. 

12. Wet OP de justitiële decument'atie en op de verklaringen om
trent het gedrag (Y/etsonüw e rpj 

Minister Donker wijst er op naar aanleiding van 
een opmerking van Minister Suurhoff in de vorige vergade
ring over de belangen van de emigratie, dat artikel 13 mo
gelijk maakt, dat bij uitzondering meer gegevens worden 
verstrekt dan volgens de algemene regel. Zo nodig zal men 
in een algemene maatregel van bestuur ten behoeve van 
de emigratie van deze uitzondering gebruik kunnen maken. 

ZÖ* 
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