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Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers Algera, 
Sj / ? Cals, Helders, Hofstra, ELompé, Luns, Mansholt, Sam-
/Jj+jZf kalden, Staf, Struycken, Suurhoff, Witte en Zijlstra. 

Tevens is aanwezig ( "bij punt 3) staatssecretaris 
Van der Beugel. VJ 

Secretaris: J. Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Vergadering van de ministerraad en de REA 

De raad besluit de volgende vergadering van de REA 
te houden op donderdag 16 mei a.s. 's morgens om tien uur. De 
minister-president is van oordeel, dat een extra vergadering 
van de ministerraad moet worden gehouden. De raad besluit, dat 
de ministerraadsvergadering op maandag 20 mei om tien uur zal 
beginnen en ook 's avonds zal worden voortgezet. 

2 b. Subsidie voor de bescherming van dieren. 

De minister-president heeft een verzoek ontvangen van 
de Nederlandse vereniging voor bescherming van dieren, waarin 
men mededeelt, dat men een tekort van f. 40.000 heeft, waarvoor 
een subsidie wordt gevraagd. Spreker is van oordeel, dat in de 
omstandigheden van het ogenblik in elk geval geen nieuwe sub
sidie moet worden verleend. Hij informeert wie de brief zal be
handelen. Minister Cals merkt op, dat de vogelbescherming en de 
natuurbescherming onder zijn departement ressorteren, maar dat 
Justitie de eerste ondertekenaar van het wetsontwerp inzake de 
dierenbescherming is. Minister Samkalden is bereid de brief te 
doen behandelen. Minister Cals verzoekt eerst met Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen in overleg te treden, indien Justitie 
in de toekomst zou overwegen een subsidie te verlenen. 

2 c. SER-commissie inzake de EEG 

De minister-president herinnert eraan, dat in de 
SER een commissie ex artikel 43 ( d.w.z. op verzoek van de re
gering) was ingesteld voor advies over de onderhandelingen in
zake het Euromarktverdrag. Na de ondertekening van dit verdrag 
is gezegd, dat deze commissie ook omtrent de onderhandelingen 
inzake de vrijhandelszone advies zou kunnen geven.Thans neeft 
de SER besloten de naam van deze commissie te wijzigen in 
commissie voor internationale economische vraagstukken, maar 
de oorspronkelijke gedachte hield niet in, dat een permanente 
commissie voor internationale economische vraagstukken zou i -
worden gevormd. ^^ I 1 
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3 d- Het gebruik van het Suezkanaal (Zie notulen m.r. 29 april 
1957, Punt 3 d) 

Minister Luns heeft vernomen, dat tussen Verkeer 
en Waterstaat en economische Zaken overeenstemming zou be
staan inzake de betaling van de kanaalgelden aan Egypte in 
vrije guldens. De minister-president stelt de vraag wat de 
zakelijke betekenis van dit punt is. Staatssecretaris Van der 
Beugel deelt mede, dat Nederland geen vorderingen op Egypte 
heeft, maar de betaling volgens het bestaande handels- en be
talingsakkoord via de A-rekening dwong Egypte om voor de ont
vangen gelden goederen in Nederland te kopen. Minister Luns 
is van oordeel, dat als tot betaling in vrije guldens zou 
worden besloten aan JSgypte gezegd zal moeten worden, dat het 
bestaande handels- en betalingsakkoord herzien zal moeten wor
den, aangezien dit niet voorziet in een dergelijke betalings
wijze en dat Nederland hiertoe onder bepaalde voorwaarden 
bereid is. 

Minister Hofstra meent, dat nu alle landen zo door 
de knieën gaan Nederland er niet aan kan ontkomen. Spreker 
wijst erop, dat deze betalingskwestie een zaak van Financiën 
is, zodat hierover overleg met Financiën dient te worden ge
voerd. Minister Zijlstra meent, dat het tot de competentie 
van Economische Zaken hoort om deze zaak in de ministerraad 
te brengen. Er is een overleg gaande, waarbij ook Financiën, 
Buitenlandse Zaken en de Nederlandse Bank betrokken zijn. 
Daarbij was men afhankelijk van een voorafgaande politieke 
beslissing. 

De minister-president wijst erop, dat de Nederland
se scheepvaartmaatschappijen reeds beginnen van het Suezkanaal 
gebruik te maken. In wezen kan de regering ook niet anders 
beslissen dan dat de Nederlandse schepen ook door dit kanaal 
zullen varen. Als aan de Egyptische eisen toch moet worden 
toegegeven, zal men dit niet moeten ophouden door een om
slachtig beraad. Nu andere landen ook weer van het kanaal ge
bruik maken is het voor Nederland gemakkelijker de nieuwe 
moeilijkheden inzake de betaling der kanaalgelden op te los
sen. Spreker acht het wenselijk, dat men dit zo snel mogelijk 
doet. 

Minister Zijlstra ziet ook aankomen, dat Nederland 
zal toegeven. De regering heeft reeds een stap door de ambas
sadeur in Cairo laten doen. Spreker meent, dat deze kwestie 
op de gebruikelijke wijze afgehandeld zal moeten worden. 
Staatssecretaris Van der Beugel wijst erop, dat Egypte het 
handels- en betalingsakkoord unilateraal heeft opgezegd. 

De raad verklaart zich met een spoedige afhan
deling van deze zaak akkoord. 

3 e.De goedkeuring van de Jjuratom- en EEG—verdragen 
(Zie notulen m.r. 24 april 1957, punt 3 f) 

Minister Luns hoopt, dat in de volgende vergadering 
de wetsontwerpen inzake de goedkeuring van de verdragen in
zake Euratom en de EEG in behandeling kunnen komen. Dat is 
een zeer gecompliceerd geval geworden. 

Minister Zijlstra stelt naar aanleiding van de 
toespraak van Romme de vraag of het Euratomverdrag en het 
EEG-verdrag gelijktijdig behandeld moeten v/orden. Na het rap
port van de drie wijzen ( van de KSG inzake de ontwikkeling 
van de atoomenergie) zal een snelle goedkeuring van het Eura
tomverdrag wel wenselijk zijn. 
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Staatssecretaris Van der Beugel antwoordt, dat gelijktijdige 
behandeling door de Kamers niet noodzakelijk is, maar dat de 
wetsontwerpen tegelijkertijd ingediend moeten worden, aange
zien in de ene memorie van toelichting naar de andere voort
durend verwezen wordt. Spreker hoopt, dat over twee dagen de 
stukken rondgezonden kunnen v/orden. 

Minister Mansholt acht het wenselijk, dat de rege
ring een poging doet om beide verdragen zo spoedig mogelijk 
geratificeerd te krijgen. Nu zowel Burger als Romme zich hier
over uitgesproken hebben, lijkt hem dit ook wel mogelijk; an
ders zou de Tweede kamer eerst laat in de herfst met de behan
deling van de goedkeuringsontwerpen gereed zijn, waarna dan 
nog de Eerste Kamer zou komen. Minister Luns heeft reeds aan 
Romme gezegd, dat onderhandelingen met Amerika in verband met; 
Euratom en het rapport der drie wijze mannen reeds zouden kun
nen worden aangevat, zodra de Tweede Kamer met het Euratom-
verdrag akkoord gaat. Minister Samkalden ondersteunt de ge
dachte van minister Mansholt; als de Kamer een kort voorlopig 
verslag maakt, zal dit de ratificatie kunnen bespoedigen. 
Be minister-president acht dit alleen mogelijk, indien de 
Kamer deze" ontwerpen vólkcmen anders'behandelt"! dan gewoonlijk. 
Do ministerraad zal volgende maandag moeten zien erdoor heen 
te komen. Spreker voorziet echter, dat de Raad van State de 
ontwerpen vrij uitgebreid zal willen behandelen. Minister 
luns heeft vernomen, dat de Tweede Kamer de ontwerpen in 
juli of augustus in openbare vergadering wil behandelen. 

3 f. Be goedkeuring van het Amerikaanse vriendschapsverdrag 
X Zie notulen m.r. 6 mei 1957, punt 3 aj 

Staatssecretaris Van der Beugel acht het waarschijn
lijk, dat de motie Be Kadt, waarin wordt gesteld, dat het 
verdrag geen wijziging brengt in wat omtrent het processie
verbod in de grondwet staat, zal worden aangenomen. Spreker 
stelt de vraag hoe te handelen als dit niet het geval is. 

Be minister-president antwoordt, dat het gaat om de 
motivering van de stemmen over deze motie. Spreker acht deze 
motie niet zo gelukkig, aangezien het kan zijn, dat kamerle
den zeggen, dat zij overbodig is. Als de regering niet vindt, 
dat door het verdrag de grondwet wordt gewijzigd en in de 
considerans niet naar het desbetreffende grondwetsartikel 
inzake de tweederden meerderheid wordt verwezen en voorts de 
Kamer niet bij amendement dit in de considerans brengt., zijn 
de standpunten van regering en Kamer voldoende duidelijk. 
Spreker zou. hetcdaarom juister achten te vragen de motie in 
te trekken, aangezien de Kamer zich niet over deze kwestie 
bij motie moet uitspreken. 

Minister Samkalden is van oordeel, dat de motie on
nodig zou zijn als er een kans was, dat een amendement op de 
goedkeuringswet werd ingediend, maar dat komt niet. Ban zal een 
deel van de Kamer zeggen, dat het voor het verdrag stemt omdat 
het afwijkt van de grondwet, terwijl andere kamerleden voor het 
verdrag zullen stemmen ervan uitgaande dat het verdrag niet van 
de C-rondwet afwijkt. Aanvaarding van de motie is dan een onge
bruikelijke vorm, maar is toch een weg om de rechter, voor het 
geval deze een uitspraak moet doen, een aanwijzig te geven 
over de vraag hoe de Kamer erover dacht. Bij de bestudering 
van deze kwestie is voorts gebleken, dat het bestaande artikel 
in 1848 in de Grondwet is opgenomen op grond van de openbare 
orde. Minister Cals heeft geen gelegenheid gehad deze kwestie 
nog nader te bestuderen. 
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