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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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M I D D A G V E R G A D E R I N G 

Bijeenkomst van de Ministers van de WEU 

Minister Beyen brengt in het kort verslag 
uit over de bijeenkomst van de Ministers van de West- , 
*europese Unie, welke in Straatsburg heeft plaats 
gevonden, tegelijk met de Assemblee van de WEU. Ten 
aanzien van de kwestie van de mogelijkheid van meer
derheidsbesluiten over de Saar wijst spreker er op, 
datMj reeds bij de eerste vergadering een reserve 
had gemaakt. In het gewijzigde verdrag van Brussel 
staat nl., dat eenstemmigheid vereist is, tenzij 
anders is overeengekomen, maar dit laatste kan niet 
door een besluit van de Ministers van Buitenlandse 
Zaken, Over deze kwestie wil men thans geen proto
col, maar een accord interprétatif maken, dat men 
Vrijdag wil laten tekenen. Onzerzijds zal voor dit 
accord de stilzwijgende goedkeuring van de Kamers 
worden gevraagd. Aan de benoeming van een Saarcom-
missaris is men voorlopig nog niet toe. Van de com
missie inzake de controle van het Saarreferendum is het 
eerste rapport ontvangen. 

3 c. Comité van Ministers van de Raad van Europa 

Minister Beyen deelt mede, dat de Ministers 
eerste plaats het rap-
inzake de emigratie 

van de Raad van Europa in de 
port van de Fransman Schneiter 
hebben besproken. Over de kwestie van een gecoördi
neerd Europees emigratiebeleid, waarvan Nederland 
niets moet hebben, is besloten, dat dit nog nader 
bestudeerd zal worden. Tegen het denkbeeld van een 
Europees emigratiefonds bestonden ook bedenkingen; 
Spaak vroeg o.a. hoe Schneiter de verhouding van 
dat fonds tot andere fondsen denkt. Een ander punt 
der besprekingen was de rol van de Raad van Europa. 
Een moeilijkheid van deze Raad is, dat men dikwijls 
in het vage praat, omdat men geen beslissende bevoegd
heden heeft. Aangezien de Raad toch wel nuttig is 
om als kader te dienen van de samenwerking in ver
schillende Europese verbanden, is van Nederlandse 
zijde voorgesteld om een rapport over de activitei-
ten,in Europese zaken te laten bespreken. In het 
Ministerscomité rees toen de gedachte iemand van 
buiten dit rapport te laten maken en men dacht daarbij 
aan Marjolin. Naderhand bleek, dat er een dergelijk 
rapport was, dat onder auspiciën van de Secretaris-
Generaal voor de Assemblee was opgesteld. Dit lijkt 
spreker een uitstekend rapport. Van belang is nog 
te vermelden, dat McMillan buiten de Ministersverga
dering de mogelijkheid van uitbreiding van het le
dental van de Raad van Europa heeft opgeworpen. 
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Het gaat hierbij in hoofdzaak om Zuid-Slavië en dat 
heeft een principiële kant. Een van de belangrijke 
punten van de Raad'van Europa is het tractaat van 
de rechten van de mens en het is dan een gevaarlijke 
stap om landen in de Raad van Europa op te nemen, 
die dit tractaat niet hebben aanvaard. Te zijner tijd 
zal men op deze kwestie wel terugkomen. De Minister-
President merkt op, dat de Raad van Europa is samen
gesteld uit vertegenwoordigers van vrij gekozen par
lementen. Hoewel verbindingen met Zuid-Slaviê' op 
zich zelf belangrijk zijn, vraagt spreker zich af 
of deze op het terrein van de Raad van Europa moeten 
worden gelegd. Spreker acht het ook bezwaarlijk, 
dat dit direct in de publiciteit is gekomen, aangezien 
bij een eventuele afwijzing van deze gedachte Zuid-
Slaviè' weer meer geïsoleerd zal zijn. 

Minister Suurhoff merkt op, dat Frankrijk 
zelf geen belang bij emigratie heeft. Blijkbaar acht 
men een dergelijk onderwerp dan goed voor integratie. 
Spreker vraagt zich echter af waar men met verdere 
studie van de voorstellen van Schneiter kan belanden. 
Voor onze emigratie naar landen overzee kan dit 
alleen maar nadelig zijn. Spreker acht het wenselijk, 
dat ook de Nederlandse leden van de Assemblee over 
deze kwestie worden benaderd. De Minister-President 
acht het alleen zinvol om in de Raad van Europa over 
uitwisseling van mensen binnen Europa te spreken. 
Minister Beyen heeft dit in Straatsburg ook gezegd; 
hij is het eens met de gedachte om samen met Minister 
Suurhoff de Nederlandse parlementariërs, die naar de 
Raad van Europa gaan, te benaderen. 

3 d. Bezoek van Aga Khan 

Minister Beyen deelt mede, dat de Aga Khan 
een bezoek aan Nederland zal brengen, waarbij de 
Ambassadeur van Pakistan een diner zal aanbieden. 
Spreker meent, dat ook de Regering of de Ministers 
van Buitenlandse"Zaken hem een diner moeten aanbie
den. Be Minister-President is Van mening, dat als^ 
de Ambassadeur een diner aanbiedt ook onzerzijds iets 
daartegenover gedaan kan worden; op een later tijd
stip zal nog besproken kunnen worden op welke wijze 
dit kan gebeuren. 

3 e. Bezoek van de Minister-President van Birma 

De Minister-President heeft gezien, dat Oe Noe, 
de Minister-President van Birma er over dacht volgend 
jaar nog eens een bezoek aan Nederland te brengen, 
maar dat bij Buitenlandse Zaken de .neiging bestond, 
dat te ontraden, omdat in dat jaar de verkiezingen 
vallen en een Kabinetswijziging te verwachten is. Z.i. 
is dit geen bezwaar tegen het bezoek. Hij zou dit 
eerder willen bevorderen, dan afraden. Aldus wordt 
besloten. 
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