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MINISTERRAAD 
ITr.1786 

Ex.nr. >£ 

Notulen van de vergadering, 
gehouden op maandag 16 april 1956 in de Treveszaal, aange
vangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgezet 

Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, De Bruijn, Cals, Van de Kieft, 
Mansholt, Luns, Van Oven, Staf, Suurhoff, 
Van Thiel, Witte en Zijlstra (Afwezig zijn 
de Ministers Beyen en Kernkamp) 

Secretaris; J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Overlijden van de Voorzitter van de Algemene Rekenkamer 

De Minister-President herdenkt de heer Gerritsen, 
die kort na zijn benoeming""to:fc Voorzitter van de Algemene 
Rekenkamer is overleden. Namens de Ministerraad is een 
krans gezonden. Minister Van de Kieft heeft namens de 
Regering bij de crematie gesproken. 

2 b. Decoraties 

De Raad verklaart zich akkoord met de voorstel
len inzake de benoeming van Mr.W.F.L.Graaf van Bylandt 
tot Grootofficier in de Orde van Oranje-Nassau en de 
heren J.E.vanHengel, Tj.Greidanus en T.J.Twijnstra 
tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau, met dien 
verstande, dat ten aanzien van de laatstgenoemde een 
gemeenschappelijke voordracht zal worden gedaan door 
Economische Zaken en Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening. 

2 c. Bijeenkomst inzake morele herbewapening (Zie notulen 
' MR dd. 13 januari 1956, puntT"cj 

De Minister-President deelt mede, dat is ge
vraagd de missTe inzake morele herbewapening, die naar 
ons land komt, een Regeringsreceptie aan te bieden. In 
^e ftaad. blijkt, bij bespreking van dit punt enig bezwaar 
te bestaan tegen het aanbieden van een grote receptie; 
blijkens de verstrekte gegevens is dit ook in andere 
landen niet het geval geweest. De Minister-President 
acht het weigeren van elke belangstelling niet wenselijk. 
Spreker stelt voor, dat hij nog zal nagaan of op andere 
wijze aan wensen van de missie tegemoet gekomen zal 
kunnen worden. 
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y « / / •""3* f. De Europese integratie (Zie notulen MR dd. 9 april 
^Cc O&f H&4UQ— pünT~3 bj~ 

*y' 'T ' *v Minister Zijlstra deelt mede, dat woensdag 
dó . % ït a.s. de Commissie-Spaak zal trachten tot een definitieve 

/^'^. redactie van haar rapport te komen, waarbij de leider 
van de Nederlandse delegatie moet nagaan of hij 
hierbij reserves moet maken en zo ja welke. Aangezien 
de ministersconferentie in begin mei zich alleen' 
formeel met dit rapport zal bezighouden, speelt deze 
zaak pas bij de daarop volgende regeringsconferenties. 
De vraag is dan of de voorzitter van de Nederlandse 
delegatie nu reeds reserves zal moeten maken. Spreker 
acht het beter thans geen reserves te maken, maar 
als de Raad wel hiertoe besluit dan gaat het om de 
volgende kwesties: het vraagstuk van het buitentarief, 
de harmonisatie van sociale maatregelen, het karakter 
van het orgaan, dat deze gemeenschap zal besturen 
en de vraag welke verbindingen er zullen bestaan 
tussen Euratom en de gemeenschappelijke markt. 

De Minister-President merkt op, dat grote 
aandrang wordT~üTFgeoëTê"nd om in het rapport te zeg
gen, dat de experts over het rapport unaniem waren. 
Spreker heeft steeds hiertegen bezwaar gemaakt, 
aangezien dit niet waar is. Dit betreft bv het 
buitentarief, maar vooral ook de kwestie van de 
harmonisatie van sociale maatregelen, waarop van 
Franse zijde wordt aangedrongen. Dit laatste zou 
echter betekenen, dat ons kostenpeil belangrijk 
omhoog getrokken werd. Spreker staat op het stand
punt, dat de Nederlandse experts het rapport kunnen 
ondertekenen, mits Llaar uitdrukkelijk wordt vermeld, 
dat de deskundigen net niet met alle punten eens zijn. 

Minister Mansholt zou wel willen overwegen, 
w.at het betekent om een voorbehoud te maken ten aan
zien van het standpunt, dat de experts samen hebben 
ingenomen. Als elk land dit doet, is men met dit 
rapport geen stap verder gekomen. Als de experts 
dit rapport aanvaarden, betekent dat niet, dat de 
Nederlandse Regering eraan gebonden is, maar als 
men reserves maakt komt het rapport in de lucht 
te hangen. 

Minister Suurhoff meent, dat de Minister
raad thans wel kan ïïïscussiëren over de vraag of al 
dan niet een algemeen voorbehoud zal worden ge
maakt, maar-niet over reserves ten aanzien van af
zonderlijke punten, want die kennen de Ministers 
in het algemeen niet. 

Minister Van de Kieft acht het goed deze 
kwestie nog eens in~de~STnisterraad te beapreken. 
Het is de bedoeling, dat op grond van het rapport 
van de Commissie-Spaak terms of reference zullen 
worden opgesteld. Daarom gelooft spreker, dat wat 
Minister Mansholt stelde niet aanvaardbaar is. 
Spreker waarschuwt ertegen, dat de Regering anders 
voor een rapport geplaatst kan worden, waarvan men dan 
zegt, dat zij er niet meer af kan. 
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Minister Staf heeft ook uit de ervaring 
met de plannen voor de Europese Defensie Gemeenschap 
geleerd, dat als een rapport eenmaal aanvaard is de 
afzonderlijke regeringen er niet meer onderuit komen. 
Ten aanzien van Euratom had hij met Buitenlandse 
Zaken besproken, dat de Nederlandse expert dit rap
port wel zou kunnen ondertekenen, maar dat deze 
daarnaast een verklaring zou afleggen inzake de 
kwestie van het vreedzaam gebruik. 

Minister Beel stelt de vraag wat de re
latie van de regeringen met de experts is. Als zij 
in zekere mate beschouwd kunnen worden als gedele
geerden van de regeringen, zou spreker eenzelfde 
voorzichtigheid willen betrachten als Minister 
Van de Kieft. 

Minister Algejra meent, dat het feitelijk 
onmogelijk is op heT~ö~genblik te beslissen over 
reserves op onderdelen, want dat zou schriftelijk 
voorbereid moeten worden en dan zou de slotverga
dering van de Commissie-Spaak uitgesteld moeten 
worden. Spreker'acht het daarom beter, dat een 
algemene reserve wordt gemaakt. In tegenstelling 
met Minister Mansholt is hij van oordeel, dat men 
met dit rapport wel een stap verder is, aangezien 
hierin een inventarisatie van de vraagstukken wordt 
gegeven. 

De Minister-President merkt op, dat de 
experts in de"''Commissie-Spaak-"benoemd zijn door 
hun regeringen, terwijl,naar hij meent, in het 
concept-rapport is vermeld, dat zij voeling met 
hun regeringen hebben gehouden. Bovendien is 
Spaak voorzitter, zodat het niet enkel een com
missie van experts is. Als men dan zegt, dat de 
experts het volkomen eens zijn over het rapport, 
terwijl dit feitelijk niet waar is, kan spreker 
zich daarbij niet neerleggen. In de laatste ver
gadering van de Commissie-Beyen zijn reserves 
besproken over de vier punten, welke Minister 
Zijlstra vermeldde. Daarbij is afgesproken, dat 
Minister Beyen dit dezer dagen met Spaak zou be
spreken. Het is niet zo, dat de Regering aan de 
Nederlandse experts zou moeten opdragen bezwaren 
te maken, maar zij hebben zelf bezwaren. 

Minister Zijlstra meent, dat het niet 
juist zou zijn als ïïê"~^ömmissie-Beyen zelfstandig 
had besloten om'in de Commissie-Spaak specifieke 
reserves te laten maken. 

^ e Mi nis ter-Pre si dent is van mening, 
dat men de experts niet-Ican~Torceren het eens te 
zijn met een stuk, waarmede zij het in werkelijk
heid niet eens zijn. 

Minister Zijlstra stelt de vraag of het 
opportuun is, dat de Voorzitter van de Nederlandse 
delegatie bij de ondertekening van het rapport re
serves maakt? hierover moet de Ministerraad kunnen 
beslissen. Spreker had opdracht gegeven aan zijn 
vertegenwoordiger in de Commissie-Beven om mee te 
werken aan de formulering van reserves voor het 
geval de Ministerraad zou beslissen deze te maken. 

.IA. 
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Minister Van de Kieft meent, dat de 
Regering de Nederlandse experts niet kan verplich
ten geen voorbehoud te maken als zij menen een zeker 
voorbehoud te moeten maken. 

Minister geel merkt op, dat de Nederlandse 
experts onder voorzitterschap van Verrijn Stuart 
zijn geleid door de Commissie onder leiding van de 
Minister van Buitenlandse Zaken, terwijl de commis
sie van experts in Brussel onder leiding staat van 
de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken. 
Het is dan niet aannemelijk, dat de experts geheel 
zonder contact met hun regeringen hebben gewerkt. 

De Raad besluit na enige verdere discus
sie bij meerderheid van stemmen, dat de Nederlandse 
experts gemachtigd zijn bij de ondertekening van 
het rapport te doen blijken, dat dit punten hevat, 
waarmede zij het niet eens zijn. 

De Minister-President verzoekt Minister 
Luns aan MinistïïrTeyen te laTën weten, dat het 
wenselijk wordt geacht, dat de Nederlandse des
kundigen wel trachten om bepaalde punten in het 
rapport gewijzigd te krijgen, dat zij niet op 
specifieke punten een voorbehoud behoeven te maken, 
maar wel het algemene voorbehoud ten aanzien van 
de eenstemmigheid van het rapprt. 

4» Nadere wijziging van artikel 520 k van het Wetboek 
van KoopTïanHelC^^tsontwerpT 

5. Naturalisatie van Benjamin Schmidt (Wetsontwerp) 

6« Wijziging van het EB houdende enkele voorzieningen 
omtrentdê r̂ 'htsp'ö's'itie van burgemeesters, bë"tre?-
jfë'nde vërEóging vakantieuitkerTng" (Ontwerp-besluit) 

7. Wijziging van het Deurwaardersreglement (Ontwerp-
ïïesTuit) """" 

£L Wijziging van het Wetboek van Koophandel inzake 
aanspraken van schepelingen bij ziekte en ongeval 
('WetsontwerpT 

Si Verklaring van het algemeen nut der onteigening ten 
Fehoeve van een 'nieuwe sTëenstort voor cTê~"mijn Laura 
(WetsontwerpJ f — ~ 

i2i Wet Havenschap Delfzijl (Brieven van de Minister 
van Verkeer en Waterstaat dd. 3 april 1956, nns. 
19856 en 19858, met wetsontwerp) 

De punten 4 t/m 10 worden zonder dis
cussie aanvaard. 
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