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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 
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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. 
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Voorstel van Surinaamse Staten inzake 29 december 1955 

n 
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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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Het individuele klachtrecht in de Europese conventie 
inzake de rechten van de mens (Briëf~vah de Minister 
van Buitenlandse Zaken dd.30 oktober 1952, nr 110169, 
met bijlage, en Kamerstukken 3043? notulen MR dd, 
5 december 1955, punt 3b) 

Minister Beven deelt ter toelichting mede, dat 
de kwestie van het individuele klachtrecht, waar spre
ker niet zo warm voor loopt, de Kamers heel hoog zit. 
Voorts is er bij de Raad van Europa een nieuwe aanbe
veling over deze zaak aanhangig. Daarin wordt voorge
steld, dat bij inzending van een individuele klacht 
wegens schending van de conventie inzake de rechten 
van de mens, deze wordt voorgelegd aan de Voorzitter 
van de Raad van Ministers van de Raad van Europa, Deze 
zal de klacht dan met twee andere Ministers bestuderen 
en deze drie zullen dan eventueel de klacht als collec
tieve klacht der drie Regeringen aan het Europese Hof 
voorleggen. Spreker merkt op, dat dit een doorbreking 
van de conventie zou betekenen. 

Minister Kernkamp voelt er heel weinig voor 
om van standpunt te veranderen. Men zou daarmede een 
mogelijkheid van propaganda openen o.a. voor natio-' 
naal-socialistische en communistische groeperingen. Ook 
in de Verenigde Naties is van deze mogelijkheden vrij
wel uitsluitend misbruik gemaakt. Spreker wijst er 
voorts op, dat de conventie ook van toepassing is op 
de Overzeese Rijksdelen, Van de zijde der Antillen 
is hem er evenwel op gewezen, dat daar te lande onder 
geen enkele voorwaarde een dergelijk onderzoek van 
een individuele klacht zou worden geduld. 

De Minister-President heeft grote bezwaren 
tegen het onderdeel inzake het individuele klachtrecht. 
Spreker begrijpt de moeilijkheid van de Minister om 
dit in de Kamer af te wijzen. Het betreft hier echter 
een leuze, waarbij men zich niet afvraagt wat er gaat 
gebeuren. Na toetreding zou men er grote moeilijkhe
den mee krijgen,, Voorgeschreven is, dat eerst de ge
hele rechtsgang in het betrokken land moet zijn beëin
digd, (Dit betekent, dat over een zaak als het proces-
Jungschlager, waarop Minister Beyen heeft gezinspeeld, 
ook Nederland niet voor afloop van de gehele rechts
procedure een klacht zou kunnen indienen tegen Indo
nesië, indien dit land tot de onderhavige conventie 
zou zijn toegetreden.) Na een. individuele klacht gaat 
dan de commissie dit contradictoir onderzoeken. Als 
voorbeeld noemt spreker, dat een politieagent schiet 
op iemand, die wegloopt. Hieromtrent zal hier in elk 
geval een disciplinair onderzoek plaatshebben en het 
kan in ons land ook een rechtzaak worden. Na een indi
viduele klacht bij het Europese Hof zou de zaak voor 
de betrokken commissie lemen, die dit contradictoir 
gaat onderzoeken, hetgeen dan in verschillende talen 
nodig zal zijn. Een van de grondslagen van de con
ventie is een kosteloze procedure, dus ook voor 
advocaten enz. zal men kostenvergoeding vragen. Voorts 
wijst spreker erop, dat men op artikel 9 van de con-
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ventie, dat handelt over de vrijheid van denken, 
'geweten en godsdienst een individuele klacht tegen 
het processieverbod zou kunnen baseren. Artikel 11 
gaat over de vakverenigingsvrijheid. Daarin worden 
wel uitzonderingen toegelaten voor militairen, poli
tie- en staatsambtenaren, maar in Nederland gelden 
bv. ten aanzien van de bij de E.V.C, aangesloten 
organisaties ook beperkingen voor ambtenaren van lagere 
organen. Dat kan worden gebaseerd op het belang van 
de openbare orde, maar moeten dergelijke kwesties 
met communisten voor het Hof komen? Men dient te be
denken, dat na de jongste Grondwetsherziening de Ne
derlandse rechter reeds internationale overeenkomsten 
moet laten gaan boven de wet. Aan de Kamer zal toch 
duidelijk zijn te maken, dat een beslissing over zaken, 
waarvan spreker er enige heeft genoemd, niet aan het 
Europese Hof moet worden overgedragen. Daarnaast zal 
een administratieve rompslomp ontstaan, doordat 
querulanten deze nieuwe gelegenheid zullen aangrijpen. 
Als bovendien de conventie ook voor de Overzeese Rijks
delen geldt, moet men zich de moeilijkheden voorstellen 
als bv. iemand van de Antillen over de vakverenigings-
vrijheid een klacht bij ht Europese Hof zou indienen. 
Uitzondering van Suriname en de Antillen zou echter een 
vreemde indruk maken. Als de Raad zou overwegen het 
individuele klachtrecht te aanvaarden, zou dit punt 
bovendien in de Raad van Ministers van het Koninkrijk 
aan de orde moeten komen. 

Minister Beyen verwacht, dat allerlei bezwa
ren tegen het hoge beginsel van het individuele klacht
recht op de Kamer niet de minste indruk zullen maken. 
Een verdediging van een afwijzend standpunt zal echter 
beter mogelijk zijn door het nieuwe punt, dat de An
tillen toetreding tot dit onderdeel resoluut afwijzen. 

Minister Witte merkt op, dat deze Europese 
conventie gedeeltelijk is aanvaard. Er moet echter 
een mogelijkheid zijn, dat men elkaar kan controleren. 
De Minister-President antwoordt, dat dit ook kan, 
doordat een land een klacht kan indienen bij het 
Europese Hof. Indien Indonesië tot de conventie zou 
zijn toegetreden,had Nederland bv, een klacht kunnen 
indienen over de ontvoering en vasthouding van Van 
Krieken. 

Minister Witte merkt op, dat ook minder
heden reden tot klachten kunnen hebben. Minister 
Beyen antwoordt, dat in dat geval andere Staten 
sen klacht kunnen indienen. Spreker merkt voorts 
op, dat Engeland en de Scandinavische landen even
min als Nederland het individuele klachtrecht hebben 
aanvaard. De Minister concludeert, dat hij ten aan
zien van de aanvaarding van het individuele klacht
recht in de Kamer de boot zal afhouden. De Raad ver
klaart zich hiermede akkoord. 
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