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gehouden 
gen 

op 
Notulen van de 

Maandag 11 Juli 
vergadering, 
1955 in de Treveszaal, aangevan-

morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

Aanwezig? De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 
Kemkamp, Van de Kieft, Luns, Mansholt, Staf, 
Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra 

Secretarisi J.Middelburg 

2. Ingekoi mededelingen 

Au Zrttuü -
Amendering; -van 
macht (Zie 

wetsontwerp 

/ 

notulen 'MR dd. 27 Juni 

Minister Donker deelt mede, 

inzake de rechterlijke 
T955, punt 2 f] 

dat "bij de behan-
ng van het wetsontwerp inzake reorganisatie van de 

rechterlijke macht Van Rijckevorsel een amendement in
diende, dat nog verder ging dan tevoren verwacht werd, 
aangezien volgens dit amendement niet alleen leden van 
de zittende magistratuur, maar ook ambtenaren, die in 
een ambtelijke verhouding staan tot de Minister, door 
de Hoge Raad toï lid van het Adviescollege benoemd 
zullen worden. Dit is in principe een inbreuk op de 
besta .nde constitutionele verhoudingen. Bovendien wil 
men de rechterlijke macht buiten de politiek houden, 
maar op die manier haalt men deze er juist in, vooral 
ook door de bepaling in het amendement, dat het Colle
ge zijn advies ook naar de Staten-Generaal kan zenden. 
Ondanks deze bezwaren, die spreker tegen het amendement 
heeft aangevoerd, is dit aanvaard. Spreker had overwo
gen het amendement onaannemelijk te verklaren, doch 
hij heeft dit niet gedaan. De Minister voelt er voor 
het wetsontwerp op een gegeven ogenblik in te trekken, 
maar vraagt zich af of hij nog eerst advies hierover 
aan de Raad van State zal vragen. Hij heeft dit ook eer
der gedaan^nl. over de stageverordeningen van de Orde 
van Advocaten, wat hem goed bevallen is. Intussen gaat 
de Eerste Kamer het wetsontwerp reeds in de afdelingen, 
onderzoeken; het kan echter nog steeds ingetrokken 
worden zolang de Eerste Kamer het niet heeft afgedaan.. 
Als het wetsontwerp wordt ingetrokken kan de opleiding, 
die thans reed 
gezet worden. 

Minister Van 
Ministor Donker nog een uitw 
affaire. Het betreft hier een'staatsrechtelijke en 
politieke-kwestie. Benoeming van een dergelijk advies
college anders dan door de Regering is onaanvaardbaar 
en dan lijkt het spreker hoe eerder het wetsontwerp wordt 

plaats vindt, ook buiten de wet om voort-

de Kieft kan zich indenken, dat 
zoekt uit deze trieste 
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Minister Zi.ilstra deelt mede, dat "bij het 
polsen over de wenselijkheid van een initiatief van 
Regeringszijde om tot herstel van de samenwerking 
tussen de bonafide werknemerscentralen te geraken 
(zie notulen MR dd. 27 Juni 1955, punt 2 e) hem is 
gebleken, dat het CNV een gesprek wel zinvol acht, 
maar dat het dan liever niet als uitgangspunt zou 
hebben het herstel van dezelfde vorm van samenwer
king, doch zich ten aanzien van de vorm zou willen 
vrijhouden. De Minister-President heeft van Minister 
De Bruijn vernomen,, dat de KAB positief staat ten 
aanzien van een initiatief van Regeringszijde, ter
wijl Minister Suurhoff van het NVV heeft vernomen, 
dat het nog in contact staat met de Aartsbisschop 
en dat men in verband daarmede nog even wil wachten. 

Minister Suurhoff stelt de vraag hoe het 
staat met de wijziging van de salarisregeling voor 
het personeel van de Postchè'que- en Girodienst, Mi
nister Beel antwoordt, dat deze kwestie de volgende 
dag in de RBR aan de orde komt. 

3. Buitenlands beleid 

a. De Europese integratie (Zie notulen MR dd,27 Juni 
1955, punt 3 al 

Minister Beyen deelt mede, dat de Engelse 
Regering ten slotte heeft besloten met een vertegen
woordiger (dus niet alleen een waarnemer) mee te 
doen aan het voorbereidende werk, dat onder Spaak 
is begonnen. Over de eerste vergadering, welke Za
terdag is gehouden, heeft spreker mog slechts een 
summier rapport ontvangen. Tegen deelneming van de 
KSG als lid van de voorbereidingscommissie heeft 
spreker zich steeds verzet; in Messina is ook beslo
ten, dat alleen de Regeringen van de zes landen (even
tueel tezamen met Engeland),de zaken zouden voorbe
reiden. Het is wel mogelijk, dat de KSG en de OEEC 
een permanente waarnemer bij de commissie van voor
bereiding hebben. Als het tot een Regeringsconfe
rentie zou komen, kan de KSG ook een belangrijker 
rol spelen. Men heeft thans een viertal werkcommis-
sies ingesteld, ifl, voor de kernenergie, de andere 
energie, transportkwesties en voor algemene problemen. 
In de laatste commissie komen o.a, de kwesties van 
de gemeenschappelijke markt en een Europees inves
teringsfonds aan de orde. Een dergelijk fonds heef t/w/ 
nllco?i zin bij een gemeenschappelijke markt. De 
Duitse vertegenwoordiger 3Ée»-Hallstein heeft thans 
betoogd, dat men de Duitse houding in Messina ver
keerd heeft uitgelegd, aangezien Duitsland voor een 
gemeenschappelijke markt zou zijn, waarvoor een su
pranationale regeling nodig is. Spreker is voorne
mens de interdepartementale commissie van advies bij 
elkaar te roepen, omdat Spaak de verschillende Rege
ringen wil vragen hoe hun standpunten ten aanzien 
van verschillende punten zijn. 
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Minister Algera stelt de vraag wat de be
doeling is ten aanzxen van de subcommissie voor ver
keer en openbare werken en hoe haar verhouding tot 
de Conferentie van Verkeersministers zal zijn. Mi
nister Beven verwacht, dat pas in de werkcommissie 
zal 'worden uitgevochten, wat men gaat doen. Het is 
de bedoeling, dat een vertegenwoordiger van Verkeer 
en Waterstaat hierbij wordt betrokken. 
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