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Notulen van de vergadering 
op vrijdag 18 oktober 1957 in de Trèveszaal, aan-
's morgens om tien uur en 's middags voortgezet 

De minister-pre.sident Drees en de ministers 
Algera, Cals, Hofstra, Klompé, Samkalden, Staf, 
Suurhoff en Witte (Afwezig zijn de ministers 
Helders, luns, Mansholt, Struycken en Zijlstra) 

Tevens is aanwezig bij punt 2a en 2b: staatsse
cretaris Schmelzer 

Secretaris: J. Middelburg 

la. Notulen van de vergadering van 30 september 1957. 

1°. Naar aanleiding van punt 14: Besluit opleiding kleuter
leidsters. 

Minister Oals deelt mede, dat de besproken beper
king in het besluit is aangebracht. 

2 . Besluiten bij meerderheid van stemmen; naar aanleiding 
van punt 17: Visum-toelatingsbeleid ten aanzien van onder
danen van communistische landen; blz. 14. 

Minister Oals meent, dat bij stemmingen in de mi
nisterraad steeds wordt volstaan met de vermelding, dat "met 
meerderheid van stemmen" is besloten; in het onderhavige ge
val is vermeld, dat de beslissing met 9 stemmen is aanvaard. 
De raad is van oordeel, dat in den regel alleen de clausule 
"met meerderheid van stemmen" in de notulen moet worden ver
meld. 

1 b. Notulen van de vergadering van 11 oktober 1957. 

JUifl&i/ie Naar aanleiding van punt 2e: G-een vertraagde inwerkingtreding 
/r /. /ya" van koninklijke besluiten. 

fiU&U Htf.lfi^y ! 
A , /y £=--- *' Minister Algera komt terug op de bespreking van dit 

',/v.K, onderwerp, waaromtrent als conclusie in ïe notulen is vermeld, 
dat de gedachte om koninklijke besluiten ter uitvoering van de 
deltawet enige tijd nog niet in werking te laten treden voor 
de regering onaanvaardbaar is. Spreker stelt de vraag wat het 
standpunt moet zijn als een dergelijk amendement wel zou wor
den aangenomen. De minister-president hoopt, dat dit laatste 
kan worden voorkomen. Men zal een duidelijk onderscheid moe
ten maken tussen uitvoeringsbesluiten van de deltawet en de 
besluiten tot instelling van publiekrechtelijke bedrijfsorga
nisaties. 

Minister Staf heeft als minister van Landbouw, Vis
serij en Voedselvoorziening a.i. reeds het antwoord aan de 
Kamer ter tekening gekregen.Hij merkt op, dat hierin in plaats 
van de ministerraad moet worden vermeld de regering of de on
dergetekenden, terwijl niet'reeds in dit stuk een amendement 
onaannemelijk moet worden verklaard. Spreker wijst er voorts op, dat bij de behandelin g van de landbouwwet een amendement-
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2 e. Negatief advies van de Raad van State. 

Minister Cals deelt mede, dat de Raad van State na 
drie maanden een afwijzend advies heeft uitgebracht over het 
wetsontwerp, waarin ̂ ftaohtigine wordt gevraagd tem aanaion vaa 
fryf. ™-Ï ̂(ioihtniin onderwijs bepaalde faciliteiten toe te staan, 
In het advies van de Raad van State wordt o.a, betoogd, dat 

*dit in strijd met de grondwet zou zijn, aangezien deze be-
' aalt, dat dit onderwijs in de wet moet worden geregeld, 
terwijl het onderhavige wetsontwerp een ruime delegatie aan 
de regering bevat. De minister-president acht het aan de 
grondwet ontleende bezwaar niet juist en neemt aan, dat de 
raad ermede akkoord gaat, dat het wetsontwerp naar de Koningin 
ter indiening hij het parlement wordt gezonden. De raad ver
klaart zich hiermede akkoord. 

2 f. Coördinatie van het EEG-beleid in Nederland. 

Minister Samkalden heeft gelezenj dat werkgevers
vertegenwoordigers een bezoek bij de minister-president 
hebben gebracht. De minister-president acht het vreemd, dat 
deze vertegenwoordigers over hun bezoek gepubliceerd hebben,. 
Men heeft niet over Euratom gesproken. De enige, die het 
woord heeft gevoerd, was oud-minister mr. J, Meynen. Deze 
zeide, dat het wenselijk was, dat de belangen van de industrie 
in de EEG door het ministerie van Economische Zaken behandeld 
zouden worden. Spreker heeft geantwoord, dat dit voor de in
dustrie en ook voor de handel vanzelf sprak, maar niet voor de 
landbouw- en verkeerszaken,. Moeilijker is daarom hoe deze 
zaken te coördineren, 
Meynen heeft er vervolgens op gewezen, dat Buitenlandse Eco
nomische Eetrekkingen altijd een zo goed interdepartementaal 
orgaan is geweest. Spreker heeft geantwoord, dat de voor
zitter van de Nederlandse delegatie, Linthorst Homan een 
ambtenaar van de BEB is,- maar dat overigens over deze kwes
tie nog geen beslissing is genomen. Spreker meent, dat eerst 
in kleine kring hierover gesproken zal moeten worden. Hij 
vindt dit in de grond niet zo moeilijk; de economische as
pecten zullen door Economische Zaken behandeld moeten wor
den, maar daarnaast zijn ook veel kwesties, die door Buiten
landse Zaken behandeld zouden moeten worden. Met een beetje 
soepelheid zal dit heel goed te regelen zijn. 

Minister Samkalden is van mening, dat een beslis
sing hierover niet al te lang uitgesteld moet worden. 
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