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MINISTERRAAD 
Nr. 2024 

Ex, n r , 19. 

/frfcC/U *^*^*gehouden 
• V gevangen 
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Notulen van de vergadering 
op vrijdag 20 september 1957 in de Trèveszaal aan-
•s morgens om tien uur en 's middags voortgezet 

De minister-president Drees en de Ministers 
Algera, Cals, Helders, Hofstra, Klompé, Mansholt, 
Struycken, Suurhoff (bij de punten 2 a t/m 2 g), 
Witte en Zijlstra. (Afwezig zijn de ministers 
Luns, Samkalden en Staf) 

Tevens zijn aanwezig de staatssecretarissen Van der 
Beugel en Schmelzer, 

SecretariX; J. Middelburg. 

2, Ingekomen stukken en mededelingen. 

a« Vergadering ministerraad 

De raad besluit, dat na de vergadering van vrijdag 27 
september de ministerraad op maandag 30 september zal bijeen
komen in plaats van op vrijdag 4 oktober. 

2.; b. Koninklijke onderscheiding 

De raad verklaart zich akkoord met de voordracht voor 
de benoeming van prof. 
van Oranje-Nassau. 

G.A.Ph. Weijer tot commandeur in de orde 

MAM"1' 

c. Voortijdige publikatie uit de troonrede 

'tJ 
3/ De mini ster-pre sident brengt de kwestie van de Volks
krant in bespreking, die belangrijke punten uit de inhoud van 
de troonrede voor de opening van de Staten-Generaal heeft ge
publiceerd. Het bericht was afkomstig van de parlementaire re
dacteur. Spreker meent, dat evenals vorige malen de betrokken 
journalist uitgesloten moet .worden van contact met de departe
menten, waarbij ditmaal wel een termijn van uitsluiting ware 
te vermelden, b.v. van een jaar. Minister Cals merkt op, dat 
de betrokkene dan tot na de volgende troonrede uitgesloten zou 
moeten worden. 

Minister Hofstra heeft na dit bericht contact gehad 
met minister Samkalden, die een onderzoek heeft gelast. De be
trokken rechercheur heeft toen bij de redactie van de Volkskrant 
vernomen, dat het bericht zou berusten op gissingen, maar de 
gedachte om enige opcenten op de vermogensbelasting voor te 
stellen is pas in een laat stadium ter tafel gekomen. Spreker 
meent, dat het weinig zin heeft vele ambtenaren over deze schen
ding van de geheimhouding te laten ondervragen; hij stelt voor 
thans eerst het rapport van de betrokken rechercheur af te 
wachten. 

Intussen heeft het sprekers aandacht getrokken, dat 
in de aflevering van Economisch-Statistische Berichten, die 
op woensdag 18 september uitkwam, een beschouwing over de mil
joenennota voorkomt, welke dus vóór de aanbieding aan de Kamer 
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komen, antwoordt spreker he t volgende. Bij de benoeming voor c 
Vei l igheidsraad gaat he t tussen Japan en Tsjeeho-Slowakije; 
i n de i n s t r u c t i e i s g e s t e l d , dat i n dat geval aan Japan s teun 
kan worden ve r l eend . Wat de ECOSOC b e t r e f t gaa t he t om een 
z e t e l , die bedoeld i s voor landen u i t he t midden-oosten en 
daarvoor i s Egypte de enige kand idaa t . 

f. Kamerbehandeling goedkeuringswet ELG-verdrag 
2 september 1957, Pu n" t 3a) 

Zie notulen 

Staatssecretaris Van der Beugel heeft reeds eerder 
op de mogelijkheid gewezen, dat in de Kamer een amendement 
op de goedkeuringswet zal worden ingediend, waarin gesteld 
wordt, dat bij de uitwerking en toepassing van het E^G-verdrag 
rekening zal worden gehouden met de demografische gesteldheid 
van ons land. Daaraan zou men willen verbinden, dat in de tekst 
van de ratificatieoorkonde een overeenkomstige passage zou 
worden opgenomen. Ten aanzien van dit amendement zou het stand
punt kunnen worden ingenomen, dat de aanvaarding niemand bindt 
en dat de Kamer het genoegen moet hebben dit gebaar tegenover 
het bedrijfsleven te maken. Spreker huldigt dit standpunt niet. 
Naar zijn mening moet een amendement betrekking hebben op de 
materie. Als men zich alleen richt tot de Nederlandse regering 
dan is een motie de juiste vorm. Als het amendement zich ook 
richt tot de andere vijf regeringen dan zal of de Nederlandse 
regering moeten verklaren, dat het geen betekenis heeft of de 
andere vijf regeringen zullen ermede akkoord moeten gaan'* wat 
niet te verwachten is. Spreker stelt voor deze kwestie op de 
aangeduide wijze met de Kamercommissie te bespreken. 

Minister Algera stelt de vraag of staatssecretaris 
Van der Beugel anders staat tegenover de aangehaalde verklaring 
als deze in de vorm van een motie wordt ingediend. Spreker 
lijkt een dergelijke motie als ruggesteun van de regering bij 
de onderhandelingen over de uitvoering van het verdrag wel 
goed. De minister-president is van oordeel, dat niemand in de 
andere vijf landen, zich iets aan een dergelijke verklaring 
gelegen zal laten liggen. Staatssecretaris Van der Beugel ant
woordt minister Algera, dat hij anders tegenover een motie dan 
tegenover een amendement staat. Minister ZijIs tra zou zich over 
de vraag van een amendement dan wel een motie niet zo willen 
opwinden. Minister KlompI staat in deze kwestie aan de zijde 
van staatssecretaris Van'der Beugel, aangezien het een merk
waardige zaak zou zijn iets in een amendement op te nemen, waar
na de Nederlandse regering aan de vijf andere regeringen zal 
moeten zeggen, dat dit niets betekent. Spreekster meent, dat 
de volgende procedures mogelijk zijn: 1°. Lr wordt een amende
ment ingediend, dat na een zware verdediging van het regerings
standpunt wordt ingetrokken. 2 . Men dient een motie in. De 
,fflinister-president acht invoeging van de verklaring in het ra-
tificatieprotocol ook vreemd. Minister ZijIstra acht deze in
voeging eveneens een andere zaak dan de amendering van de goed
keuringswet. Staatssecretaris Van der Beugel meent, dat de 
Kamer invoeging in het ratificatieprotocol wel achterwege zal 
willen laten. 

De raad verklaart zich vervolgens akkoord met het 
door staatssecretaris Van der Beugel uiteengezette standpunt. 


