
ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
Nr. 1979 

Ex. nr. /Hs 

Notulen van de vergadering, 
gehouden op maandag 1 juli 1957 in de Trèveszaal, aan
gevangen' s morgens om tien uur en 's middags voortgezet. 

Aanwezig! De minister-president Drees en de ministers 
Algera, Cals, Helders, Hofstra, Klompé, Mansholt 
(alleen 's middags), Samkalden, Staf, Struycken, 
Suurhoff, Witte en Zijlstra (Afwezig is minister 
luns). 

Tevens is aanwezig 
Beugel. 

staatssecretaris Van der 

Secretaris? J. Middelburg. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Decoratie prof, mr. Q.W. Star Busmann. 

De minister-president stelt voor akkoord te gaan 
met de voordracht om prof. Star Busmann te benoemen tot com
mandeur in de orde van Oranje-Nassau. De raad stemt hiermede 
in. 

2 b. Instelling van de subsidiecommissie (Zie notulen van de 
ministerraad jran 24. iüA.i, 1957_,_ punt 2e) 
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ministerraad van 24 juni ij?!, punt 

De minister-presiaent meent, dat de volgende minis
teries bij de instelling van de commissie inzake de subsidie
regeling zijn betrokken; Algemene Zaken, Justitie, Binnenlandse 
Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Financiën, Landbouw, Vis
serij en Voedselvoorziening, Sociale Zaken en Volksgezondheid 
en Maatschappelijk Werk. De raad besluit, dat in de volgende 
vergadering nader een afspraak over een bespreking zal worden 
gemaakt. 

_c. Temporisatie civiele, verdediging (Zie notulen van de minis
terraad van 24 juni 1957, punt 15) 
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ai. De minister-president herinnert eraan, dat in de 
vorige vergadering over enkele punten betreffende de civiele 
verdediging is gesproken. Aangezien dit een paar willekeurige 
punten betrof, terwijl er nog verscheidene kwesties zijn, ver
zoekt spreker goed te keuren, dat hij aan de commissie alge
mene verdedigingsvoorbereiding schrijft in algemene zin na te 
gaan wat- gelet enerzijds op de toestand van de financiën en 
anderzijds op de internationale politieke situatie - van de' 
aanvaarde projecten uitgesteld of getemporiseerd kan worden. 
De raad verklaart zich hiermede akkoord. 

Minister Zijlstra merkt aansluitend op dit punt op, 
dat volgens zijn inlichtingen coördinatiecommissies voor de 
evacuatie in de provincies aan het werk gaan, evenals coördi
natiecommissies voor de vordering van gebouwen onder de com
missarissen van de Koningin. 
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|8. Naturalisatie van Louis G.J. Andrien en 15 anderen; 
van Jan I. Buckers en 19 anderen; van Otto Y/. Blaschke en 28 
anderen en van Hans P. Becker en 1b* anderen. (Wetsontwerpen) 

9_. Herziening van het toelatingsbesluit N.O., inzake leeftijdsgrens 

10. Opheffing als vestingwerk van het fort in de Botshol. 

De punten 8, 9 en 10 worden zonder discussie aan
vaard . 

11. Wijziging van het besluit op de ziekenfondsraad inzake vacatie
gelden. (Ontwerp-besluit) 

Minister Suurhoff antwoordt op een vraag inzake de 
terugwerkende kracht, dat de thans voorgestelde verhoging lang 
voor het nieuwe jaar bij hem was ingediend, maar dat hij eerst 
heeft nagegaan of aan de verhoging kon v/orden ontkomen. Minister 
Hofstra acht het met verwijzing naar het vacatiegeldenbesluit 
wenselijk, dat het besluit met medewerking van de minister van 
Financiën wordt vastgesteld. Minister Suurhoff antwoordt, dat 
het besluit berust op de wet op de ziekenfondsraad, terwijl de 
vacatiegelden ook niet ten laste van de schatkist komen. De 
raad verklaart zich met het ontwerp-besluit akkoord. 

Minister Samkalden heeft gemerkt, dat er grote ver
scheidenheid van vacatiegeldregelingen bestaan. Spreker stelt 
de vraag of dit punt ook niet in do subsidiecommissie kan wor
den besproken. Minister Zijlstra ontraadt dit laatste, aangezien 
dat alleen tot verhogingen zal kunnen leiden. Minister Samkal-
den had gaarne een overzicht van de richtlijnen, die Financiën 
ten aanzien van de vacatiegeldregelingen volgt. Minister Hof
stra zal nagaan of hij een dergelijke notitie kan rondsturen. 

12. Beslissing over de vraag of tweederden meerderheid nodig is 
voor de goedkeuring van de EEG— en Euratomverdrageru (Brief 
van de minister van Buitenlandse Zaken dd. 27 juni 1957, nr. 
90585, met bijlagen) 

De minister- president merkt op, dat de juristen van 
Buitenlandse Zaken blijven stellen, dat een 2/3 meerderheid 
niet nodig is, maar spreker is geneigd na het advies van de 
raad van state en ter vermijding van een debat hierover in het 
parlement, wel een meerderheid van 2/3 voor de goedkeuring 
voor te stellen. 

Staatssecretaris Van der Beugel meent, dat er goede 
redenen zijn om te zeggen, dat een gewone meerderheid voldoende 
is. De regering kan wel goedkeuring met 2/3 meerderheid voor
stellen, maar zij dient dan te bedenken, dat dit een belangr-
rijk precedent is, vrat de mogelijkheid inhoudt, dat voor de toe
komst steeds dergelijke overeenkomsten met 2/3 meerderheid moe
ten worden goedgekeurd. Dit acht spreker een ernstig bezwaar. 
Minister ZijIstra deelt dit bezwaar van staatssecretaris Van 
der Beugel. Spreker is er bovendien niet zeker van, dat in de 
Eerste Kamer de meerderheid van 2/3 zou kunnen worden gehaald. 
Minister Samkalden hecht ook aan de argumenten, die in de 
nota van Buitenlandse Zaken worden genoemd om goedkeuring met 
gewone meerderheid voor te stellen. Bij de goedkeuring van het 
KSG-verdrag is hetzelfde gedaan. 
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De minister-president acht wel van belang het argu
ment, dat de Raad van State in zijn advies noemt, dat het ver
drag blijkens de artikelen 14 en 33 gewijzigd kan worden buiten 
medewerking van de parlementen om. Deze afwijking van de grond
wet is onbeduidend in omvang, maar in principe wel van beteke
nis. Als hierop het voorstel om het verdrag met 2/3 meerderheid 
goed te keuren wordt gebaseerd, is dat ook niet een precedent 
voor alle andere verdragen. Minister Mansholt meent, dat de 
artikelen 14 en 33 voorbeelden van vergaande perfectionisme in 
dit verdrag zijn. Ten aanzien van het landbouwbeleid zal men 
tot afzonderlijke overeenkomsten tussen de partners moeten ko
men; er zal dan ook geen aanleiding zijn deze met 2/3 meerder
heid goed te keuren. 

Minister Klompé tekent aan bij het argument in de 
nota van Buitenlandse Zaken, dat voor het KSG—verdrag ook de 
gewone meerderheid is gesteld, dat intussen de grondwetswijzi
ging met betrekking tot de goedkeuring van internationale over
eenkomsten heeft plaats gehad. De nota van Buitenlandse Zaken 
heeft spreekster daarom niet overtuigd. Zij is voorstandster 
van het voorstellen van goedkeuring met 2/3 meerderheid, voor
al ook omdat men de kans loopt, dat bij amendering op dit punt 
niet de ingekapselde motiveringen erbij vermeld kunnen worden, 
o.a. het punt, dat deze gekwalificeerde meerderheid niet als 
precedent moet worden gezien. De raad besluit na enige verdere 
discussie met meerderheid van stemmen om goedkeuring met ge
wone meerderheid voor te stellen. 

13. Uitvoering van de overgangsbepaling inzake het kartelbeleid 
in artikel tiü van het vërirag tot oprichting van de EEG- (Nota 
van de minister van Economische Zaken dd. 21 juni 1957, nr. 
K. 900, met bijlagen) 

Minister Klompé merkt op, dat met dit wetje een 
bepaalde interpretatie kan v/orden gegeven aan dit deel van het 
EEG—verdrag met de mogelijkheid, dat de internationale rech
ter eventueel een andere interpretatie zal geven. Minister 
ZijIstra antwoordt, dat het erom gaat de mogelijkheid uit te 
sluiten, dat de nationale rechter zou besluiten, dat een be
paalde overeenkomst in strijd is met het EEG—verdrag. De 
internationale rechter zal pas in een later stadium optreden 
als de procedure van ar tikel 67 op gang is gekomen. Minister 
Klompé begrijpt, dat dus met dit wetsontwerp voorlopige con
servering van de bestaande toestand wordt nagestreefd. 

Minister Struycken stelt de vraag of ook regelingen 
van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties onder de uit
zonderingen in dit ontwerp gebracht moeten worden. Minister 
Zijlstra antwoordt, dat de PBO-regelingen wel onder het EEG— 
verdrag vallen, maar dat het in het onderhavige geval uitslui
tend over de kartelartikelen van het verdrag gaat. Spreker-is 
aanvankelijk van oordeel, dat het niet wenselijk is de PBO-
regelingen in dit wetsontwerp te vermelden, maar hij zal nog 
nagaan of er op dit punt ook risico's dreigen. Minister Sam-
kalden meent ook, dat men de PBO-beschikkingen niet in dit 
wetsontwerp meet vermelden, aangezien de PBO dan een stempel 
krijgt, die zij niet mag hebben. 

Staatssecretaris Van der Beugel gelooft, dat men 
met dit wetsontwerp aan de interpretatie van het verdrag niets 
toedoet; hij meent, dat men bij de opstelling van het verdrag 
op dit punt een steek heeft laten vallen. Minister Zijlstra 
merkt op, dat alleen het reglement ter uitvoering van artikel 
t>7 handen en voeten kan geven aan het kartelbeleid van de EEG. 
Het wetsontwerp is bedoeld om te voorkomen, dat iemand voor
uitlopend hierop bij de nationale rechter vernietiging van een 
kartelovereenkomst vraagt op grond van het verdrag. De raad 
verklaart zich met dit wetsontwerp akkoord. 


