
ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
Nr 1551 Ex.nr 12 

Notulen van de vergadering, 
gehouden op Maandag 6 December 1954 in de Trèveszaal,aan
vangen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

Aanwezig; De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel (alleen bij de middagvergadering), 
Beyen, De Bruijn, Donker, Kernkamp, Van de 
Kielt, Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van 
Thiel, Witte en Zijlstra (Afwezig is Minister Cals) 

Secretaris: J.Middelburg 

2^ Ingekomen stukken en mededelingen 

Zie middagvergadering. 

3. Buitenlands beleid 

De Nieuw-Guinea-kwestie (Zie 
29 November 1954, punt 3 c) 

notulen Ministerraad dd, 

nrv, Minister Luns brengt uitvoerig verslag uit over 
de besprekingen over de Nieuw-Guinea-kwestie in de Poli
tieke Commissie van de Algemene Vergadering van de Verenig
de Naties. Toen in deze Commissie bleek, dat voor de Indo
nesische resolutie niet de vereiste gekwalificeerde meer
derheid te halen was. heeft India met enkele andere landen 
een afgezwakte resolutie ingediend, die deze meerderheid 
wel heeft gekregen. Spreker heeft daarop zijn verblijf in 
New-York nog verlengd om met verschillende delegaties te 
spreken over hun definitieve standpunt ten aanzien van de
ze resolutie in de Algemene Vergadering. Daaruit heeft hij 
de indruk gekregen, dat het mogelijk is, dat bij de defi
nitieve stemming niet de gekwalificeerde meerderheid wordt 
bereikt. Een andere mogelijkheid is nog, dat het tweede 
deel van de resolutie vai: India wordt geschrapt, waarin 
sprake is van het rapporteren aan de volgende Algemene Ver
gadering van de Verenigde Naties. Indien deze passage zou 
worden geschrapt. kan het resultaat van de besprekingen wor
den gezien als een succes voor het Nederlandse standpunt en 
in dat geval zou spreker niet nog uitdrukkelijk willen la
ten stellen, dat Nederland de resolutie naast zich neerlegt. 
Vervolgens deelt spreker het een en ander mede over de diplo
matieke activiteit naar aanleiding van de bedreiging van de 
Nederlandse kolonie in Indonesië op een persconferentie door 
Hanifah. 

De Minisjber-Presi Jent voegt hier aan toe, dat de 
demonstratie in Djakarta rustig verlopen is en wijst in dit 
verband ook op een verklaring van een Indonesiër, dat men 

j Nederlandse economische belangen in Indonesië moet 
blijkens de heersende welvaart 

Indonesië* zelf de nadelen daarvan zou 
aantasten, aangezien Nederland 
zich wel redt,terwijl 
ondervinden. Het is te betreuren, dat juist van Nederland 
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2 c. Vernietiging van Jae* S™ ^„-.„-.-H A*^cU**Uy 

Minister Suurhoff brengt een kwestie ter 
sprake, welke in het verleden misschien ook wel heeft 
gespeeld of zich ook in de toekomst kan voordoen. In 
de SER is in de vergadering van 12 November jl. een 
verordening aanvaard tot uitvoering van de Wet op 
de ondernemingsraden voor het levensverzekeringsbe
drijf. Bij de stemming over dit voorstel is een on
duidelijke situatie ontstaan. Terwijl de Voorzitter 
had geconstateerd, dat geen hoofdelijke stemming werd 
gevraagd, vroeg een van de leden of voor aanvaarding 
van het voorstel een tweederden meerderheid nodig was, 
waarop de Voorzitter constateerde, dat een antwoord op 
deze vraag irrelevant was, aangezien het voorstel zon
der hoofdelijke stemming was aanvaard. Teneinde een op-, 
lossing in de toen ontstane situatie te vinden, heeft 
een van de leden voorgesteld aan de Minister over te 
laten of hij in dit geval van zijn vernietigingsrecht 
zal gebruikmaken. Mede in aanmerking genomen, dat de 

i verordening bij stemming waarschijnlijk niet de vereis-
i M^Cy' te meerderheid van tweederden zou hebben gehaald, are— 
Lt£u'XA- r**- • spreken vooimomuuaf de verordening te vernietigen, waar

na de SER deze zaak opnieuw zal kunnen beoordelen. 
Minister Beel herinnert er aan, dat in de 

Tweede Kamer zich ook de situatie heeft voorgedaan, dat 
een wetsontwerp, waarvoor een meerderheid van tweeder
den nodig was, zonder hoofdelijke stemming werd aan
vaard, waarna in de Eerste Kamer twijfel tot uiting 
werd gebracht of de gevolgde procedure juist was. De 
Minister-Presidentnerkt op, dat tussen beide gevallen 
dit verschil ligt, dat er in de Tweede Kamer geen me
ningsverschil bestond, terwijl dit in de SER wel het 
geval is. Minister Beel stelt voor, dat Minister Suur
hoff overleg pleegt met Binnenlandse Zaken over de for
mulering van het vernietigingsbesluit. Minister Suurhoff 
is voornemens eerst met de Voorzitter van de SER en ver
volgens met Binnenlandse Zaken overleg te plegen. 

3 ft. Het Associatieverdrag van de KSG met Engeland (Zie 
notulen MR dd. 29 November 1954, punt 3 e) 

Minister ZijIstra herinnert er aan, dat Dins
dag in Luxemburg verder gesproken zal worden over het 
Associatieverdrag van de KSG met Engeland in het bij
zonder over de preambule en de slotartikelen. Aange
zien het mogelijk is, dat de andere vijf Ministers te
gen het Nederlandse voorstel zijn, zou spreker gaarne 
het standpunt van de Raad voor dat geval vernemen. Minis
ter Beyen begrijpt niet waarom men bezwaar tegen de for
mulering van de preambule zou kunnen hebben, welke van 
Nederlandse zijde is voorgesteld. Indien men deze toch 
niet wil aanvaarden, zou Minister Zijlstra zich kunnen 
oeperken tot het laten vastleggen, dat hij een afwijkend 
standpunt inneemt. De Minister-President begrijpt ook 
niet welke bezwaren nog tegen het Nederlandse voorstel 
zouden bestaan. Hij stelt voor deze kwestie aan Minister 
4i3l8tra over te laten. Aldus wordt besloten. 
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