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WK]^^1 v^fl-vvl Notulen van de vergadering, 
V^ - ^T'S ge^owöen op maandag 19 december 1955 in de Trèveszaal, aan-

/'CCtCtL^ uLv gevangen 's morgens om 11 uur en 's middags en 's avonds 
Bl^V ï voortgezet lli 

W4&4M. — 

w.7 

Aanwezig; De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera (niet in de avondvergadering), Beel, 
Beyen, De Pruijn, Cals, Donker (niet in de 
avondvergadering), ICernkamp, Van de Kieft, 
Luns. (niet in de avondvergadering), Mans-
holt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en 
Zijlstra 

Secretaris? J.Middelburg 

I 

\JUx 

m 

2 . Ingekomen stukken en mededel ingen 

a. V o o r z i t t e r s c h a p S t i c h t i n g Reac torcent rum Nederland 
rR.cTNTT 

De Minister-President herinnert er aan, dat 
Dr.Hirschfeld onlangs heeft medegedeeld, dat hij zijn 
plaats als voorzitter van de Stichting R.C.N, beschik
baar stelde. Dr.Hirschfeld heeft hem thans, nadat de 
Minister-President hierop had geantwoord, geschreven, 
dat hij hierop terug komt en zich weer als voorzitter 
beschikbaar stelt. 

k*4éx 
2 b. 

<r— 
Voorstel van Surinaamse Staten inzake 29 december 1955 

n 
.1 e 

y y Minister Kernkamp heeft een telegram ontvan
gen, waaruit blijkt, dat de Staten in Suriname hebben 
besloten,als ook de twee andere Rijksdelen hiermede 
instemmen, de 29ste december - de dag waarop het Sta
tuut tot stand is gekome" - als Koninkrijksdag te vie
ren. De Minister-President meent, dat deze viering in 
ons land wat gekunsteld zal zijn. Spreker stelt voor, 
dat even de reactie van de Antillen zal worden afge
wacht. De Raad besluit aldus. 

2-2A Wetsontwerp Inzakt» n-r/rnr̂ aatie van de rechterlijke 
macht en de opleiding (Zie notulsn Mfl AA, ff' jni-i 
1955, punt 2 a ) 

Minister Donker herinnert aan de bezwaren tegen 
een amendement, waarbij, werd bepaald, dat een commis
sie van advies inzake de opleiding voor de rechter
lijke macht niet door de Regering zou worden benoemd. 
+vt intrekking van dit wetsontwerp zou spreker 
thans het ontwerp opnieuw willen indienen na toevoe
ging van de bepaling, dat de Minister van Justitie 
omtrent een algemene maatregel van bestuur inzake de 
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wealth. Intussen zullen de Engelsen alles doen om 
de zaak te laten mislukken. Daartegenover kan men 
slechts een ding doen, namelijk hardnekkig voortgaan. 
Het kan dan zijn, dat de Engelsen moeite zullen doen 
om bij de Brusselse voorbereidingen de gemeenschappe
lijke markt te laten verwateren tot een free trade 
area, hetgeen een kreupele douaneunie is, waarbij 
men geen gemeenschappelijke douanegrens naar buiten 
heeft. Voor de zes landen heeft men daar niets aan. 

Minister Van de Kieft vraagt inlichtingen 
over wijzigingen va:; lict"~Britse Kabinet. 

Minister Beyen antwoordt, dat de fysieke 
toestand van Butler slecht is. Hij wordt als Minister 
van Financiën vervangen door Macmillan. Spreker is 
het eens met Minister Zijlstra, dat de Engelse stap 
niet als zodanig een blunder kan worden genoemd, maar 
het is wel een blunder door de manier waarop het is 
gedaan. Spreker heeft zich afgevraagd of het wel ver
standig van Spaak en hem was om zover.aan de Engelse 
wensen tegemoet te komen. Hij gelooft, dat dit wel 
goed was. Er is in Engeland een angst voor een gemeen
schappelijke markt van de zes landen, dus het bezwaar 
gaat niet alleen tegen een supranationale constructie. 
Het is dezelfde angst als men heeft voor Japan en 
Duitsland, hetgeen berust op een ontstellend defaitis
me in industrie en vakbeweging. Spreker is ook van 
oordeel, dat de Nederlandse Regering niets anders kan 
doen dan heel sterk ertegen in gaan. 

3 b. Actie-Honnet voor Europese integratie 

Minister Beyen heeft verschillende malen 
gehoord over de actie van Monnet inzake de Europese 
integratie, hetgeen in beginsel gunstig kan zijn, 
maar hij vindt het vreemd, dat Monnet in het geheel 
geen contact met hem heeft gezocht en wel met de Mi
nisters Mansholt en Zijlstra. 

Minister Mansholt deelt mede, dat hij Monnet 
kent en dat deze gevr^i&d had hem in contact te bren
gen met enkele Nederlandse politieke leiders uit 
socialistische kring. Spreker heeft aan dit verzoek 
voldaan en dit loopt nu zonder zijn tussenkomst. 

Minister Zijlstra heeft aan Monnet op eenzelf
de vraag geantwoord, dat hij bereid was goede diensten 
te verlenen door hem in contact te brengen met de 
parlementaire leiders van de vier andere partijen. 
Monnet heeft vervolgens afzonderlijke besprekingen met 
vertegenwoordigers van deze partijen gehad. Spreker 
voegt hieraan toe, dat men in de Kamercommissie voor 
Buitenlandse Zaken in dit verband wilde spreken over 
de rol van het particuliere initiatief in de kernener
gie. Spreker heeft geantwoord, dat hij een dergelijke 
bespreking prematuur vond0 Daarna heeft Romme hem ge
zegd, dat de politici, die contact hebben met Monnet, 
naar Parijs gaan voor besprekingen in de Commissie-
Monnet, o.a. om te spreken over de integratie op atoom
gebied. Van spreker zou Romme gaarne het standpunt over 
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dit onderwerp horen. De Minister heeft geantwoord, dat 
dit geen zaak voor de Commissie van Buitenlandse Zaken 
is, waarna gezegd is, dat de Nederlandse deelnemers 
aan de commissie-Monnet de Minister zullen uitnodi
gen voor een bijeenkomst, welke vrijdagmorgen op Econo
mische Zaken zal plaatsvinden. 

Minister Mahsholt heeft vernomen, dat een 
ontwerp-resolutie op 19 december in een vergadering 
zou worden besproken. Omtrent de zakelijke inhoud 
van deze resolutie weet spreker niets. 

Minister Staf deelt mede, dat Romme hem ge
vraagd heeft wat hij in militair opzicht dacht van 
het vreedzame gebruik van de kernenergie. Spreker heeft 
iets gezegd over het Franse streven om de Duitse acti
viteit op atoomgebied te beperken. Aangezien bleek, dat 
Romme met Minister Zijlstra hierover bezig was, is spre
ker verder erbuiten gebleven„ 

•̂ e Minister-President heeft principieel be
zwaar tegen d"ëze gang van zaken. Een contact, zoals 
Monnet legt, is aanvaardbaar als het over de algemene 
beginselen van integratie gaat, maar men is thans doen
de om de parlementen zich tevoren te laten vastleggen 
op zakelijke punten zonder dat hierover contact met 
de Regeringen bestaat. Men schept dan tevoren de kans 
op onenigheid tussen Parlementen en Regeringen en tus
sen Ministers. Als een Minister dan een oordeel geeft 
over een speciaal punt, is ook geen vrije discussie 
meer mogelijk. 

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

3 b. Actie-Monnet voor Europese integratie (Vervolg) 

Minister Beyen heeft zich indertijd over de 
actie van Monnet verheugd, maar het gevaar dreigt nu, 
dat deze zodanig gaat optreden, dat hij tegenstellin
gen oproept. Minister Beej acht de procedure ook heel 
vreemd. Spreker dringU ex-op aan, dat de Ministers zich 
niet over detailpunten uitspreken, aangezien de Rege
ring te dien aanzien dan niet meer vrij is. 

Minister Zijlstra merkt op, dat men aan hem 
geen uitspraken vraagt, maar alleen inlichtingen van 
zakelijke aard, bv. over de vraag of men de eigendom 
van splijtbaar materiaal technisch-Bconomisch bij de 
hoge autoriteit kan laten, terwijl deze materialen in 
de aangesloten landen worden gebruikt of verbruikt. 
Het meest ingrijpende punt in de ontwerp-resolutie 
is, dat de landen zullen verklaren de atoomenergie 
uitsluitend te zullen gebruiken voor vreedzame doel
einden. 

De Minister-President merkt op, dat oorspron
kelijk de actie van Monnet zich met economische en so
ciale integratie in het algemeen bezig hield, maar 
zich thans voor het ogenblik blijkbaar beperkt tot de 
kernenergie. Het is onbegrijpelijk, dat parlements-
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fracties zich internationaal hierbij zouden willen 
vastleggen zonder tevoren overleg met de Regeringen 
te voeren. Spreker meent, dat de vragen over nadere 
uitwerkingen van algemene beginselen, die men aan 
Minister Zijlstra wil stellen, een goede aanleiding 
zijn om te zeggen, dat de parlementariërs zich niet 
op die wijze daarin moeten steken. 

Minister Zijlstra acht het dan wenselijk, 
dat de verschillende Ministers in eigen kring hierop 
wijzen. De Minister-President zal dat doen. 

Minister Beyen is "voornemens in de Commissie 
van Buitenlandse Zaken xe vragen waarom de vergadering 
van vrijdag niet doorgaatc I . N 
(Zie vervolg in de avondvergadering) 

3 °* Bijeenkomst Ministers van Raad van Europa 

Minister Bjjy_en brengt in het kort verslag uit 
over de besprekingen tussen de Ministers van de landen 
van de Raad van Europa. In de zomervergadering van de 
Assemblee van de Raad van Europa hadden Macmillan 
en Pinay reeds gesproken over de mogelijkheid om Zuid-
Slavië in de Raad van Europa op te nemen. Ondershands 
had spreker beide ministers laten waarschuwen, dat uit
latingen hierover gevaarlijk zijn zolang men niet wist, 
dat Zuid-Slavië een redelijke kans maakte te worden 
toegelaten, Principieel bezwaarlijk is ook, dat dat 
land geen gekozen parlement heeft. Het zou dan moei
lijk kunnen worden om de eis van verkiezingen voor 
Oost-Duitsland te handhaven. De Zuidslavische Minis
ter Eardelj heeft bij zijn bezoek aan Londen gezegd, 
dat zijn land niets anders dan de post van waarnemer 
in Straatsburg wenstr Bij de Raad van Europa laat de 
Assemblee de landen als waarnemer toe, zoals bijv.ge
beurt bij Oostenrijk. V/el wordt dan medegedeeld, dat 
het Comité van Ministers geen bezwaar tegen toelating 
van een waarnemer heeft. Spreker heeft zich niet willen 
verzetten, maar heeft er wel op gewezenP dat het kan 
zijn, dat Zuid-Slavië in de toekomst niet tevreden zal 
zijn met het waarnemérschap. 

De Ministex'-xx-^aident merkt op, dat men ook 
direct al de kwestie van de verhouding tot Spanje 
krijgt. 

Minister Beyen deelt vervolgens het een en 
ander mede over twee voorstellen inzake de emigratie 
van de Fransman Schneiter, Het eerste betrof de instel
ling van een coördinatiecommissie voor *de emigratie, 
wat inhield, dat de landen tot een gemeenschappelijke 
emigratiepolitiek zouden komen. Het tweede voorstel 
betrof de instelling van een Resettlement Fund. Spre
ker heeft ten aanzien van het voorstel voor een gemeenschap-» 
pelijke emigratiepolitiek gezegd, dat de tijd nog niet 
gekomen is voor een gezamenlijke Europese emigratiepo
litiek. Dit zou wel voor Nederland een vermindering van 
de emigratie kunnen meebrengen, maar niet een vermeer
dering voor de andere landen. 

Minister Suurhoff stelt de vraag of nog ge
sproken is over de intereuropese emigratie. Minister 
Beyen antwoordt, dat over het gehele punt weinig gezegd 
is. 
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instellingen te komen. Spreker acht een bedrag in de 
begroting van dit instituut van f.20.000 voor reizen 
en f.3.000 voor representatiekosten niet onredelijk. 

Minister Van de Kieft stelt voor, dat hij 
deze zaak op korte termijn nog met Minister Luns be
spreekt. Minister Cals vraagt zich af of over 1955 
nog f.500.000 aanvullende subsidie zou moeten worden 
verleend nu dit jaar vrijwel verstreken is. 

De Raad verklaart zich akkoord met de onder
havige nota, indien de Ministers Van de Kieft en Luns 
hierover nader tot overeenstemming komen, waarbij ook 
de vraag van Minister Cals over de aanvullende subsi
die voor 1955 onder ogen zal worden gezien. 

A V-O N D V E R G A D E R I N G 

3 b. Actie-Monnet voor Europese integratie (Vervolg) 

Minister Be7/en heeft een stuk van Minister 
Zijlstra gekregen, waaruit blijkt, dat het de bedoe
ling is, dat de parlementariërs afspreken reeds eni
germate uitgewerkte voorstellen inzake de atoomener
gie aan de goedkeuring van de parlementen in de lan
den (van de KSG) , behalve Frankrijk, te onderwerpen. 
Het blijkt bovendien om punten te gaan, die de Minis
ters nog niet in staat zijn om te beoordelen. Het is 
een herhaling van de geschiedenis met artikel 38 van 
het EDG-verdragi h-e"t komt voort uit de volkssouverei-
niteitsgedachte. Deze procedure kan in Nederland ook 
niet gevolgd -worden, tenzij het Parlement met een ini
tiatief ontwerp zou komen. 

Minister Mansholt heeft van Burger vernomen, 
dat in de Commissie-Monnet oorspronkelijk een gedach-
tenwisseling over het vraagstuk van de gemeenschappe
lijke markt heeft plaatsgevonden, maar men blijkt plot
seling op een ander spoor (de atoomenergie) te zijn ge
komen. 

Minister Zi.jlstra is het ermede eens, dat 
deze procedure in ons land niet te volgen is, maar 
bij Monnet zit hierachter, dat men zich in Frankrijk 
en Duitsland wil verzekeren van de instemming van 
de belangrijke parlementsgroepen. In dat licht moet 
men ook het contactzoeken met de vakverenigingen zien? 
in Nederland zou men ook direct de werkgevers erbij 
moeten betrekken. 

Minister Beyen acht' het wenselijk, dat zoals 
's middags is afgesproken te rechter plaats wordt ge
waarschuwd tegen het volgen van deze procedure, ook 
al omdat men daarbij de parlementariërs uitspraak laat 
doen over technische zaken, die zeer moeilijk zijn. De 
Raad sluit zich hierbij aan. 
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