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Notulen van de vergadering 
'' 4- gehouden op maandag 25 november 1957 in de Trèveszaal, aange

vangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet. 

Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers 
Cals, Hofstra, Klompé, Samkalden, Staf, Struycken, 
Suurhoff, Witte en Zijlstra (Afwezig zijn de minis
ters Algera, Helders, Luns en Mansholt). 

Tevens zijn aanwezig (bij punt 3) staatssecretaris 
Van der Beugel en (bij punt 23) staatssecretaris 
Höppener. 

Secretaris: J. Middelburg. 

1, Notulen van de vergadering van 15 november 1957. 

a. Opmerking n.a.v. punt 3 c en punt 8 (Benelux) 

De minister-president heeft intussen alle stukken ge
kregen, die ook naar de leden van het interparlementaire orgaan 
waren gezonden, waarvan hij in het bijzonder de stukken inzake 
de eenmaking van het recht van belang acht. In de vorige ver
gadering is reeds besloten, dat de ministers alle stukken voor 
de interparlementaire raad zullen ontvangen. Gezien de wonder
lijke wijze, waarop ditmaal de interparlementaire raad de rap
porten van de gezamenlijke regeringen heeft gekregen, is het voorts 
wel nodig, dat iemand zich ermede belast, dat dit in de toekomst 
goed loopt. 

Spreker komt vervolgens nog terug op de opmerking van 
minister Luns inzake de instelling van een atoomcommissie door 
de secretaris-generaal van Benelux. Uit een nota van Buitenlandse 
Zaken over deze kwestie blijkt, dat dat departement reeds op 
15 augustus aan Economische Zaken heeft geschreven, dat er be
zwaren hiertegen bestonden. Spreker heeft de desbetreffende no
tulen van de vergaderingen van de Raad van Presidenten niet ont
vangen. De secretaris-generaal van Benelux blijkt vervolgens een 
werkgroep te hebben ingesteld om na te gaan welke vraagstukken 
voor een Beneluxcommissie van belang zouden zijn. Spreker her
haalt, dat de secretaris-generaal zoiets niet moet doen zonder 
de goedkeuring van de Raad van Presidenten en het ministers-
comité; in de onderhavige commissie had bijv. niet alleen Econo
mische Zaken en Sociale Zaken en Volksgezondheid, maar ook On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen vertegenwoordigd moeten zijn. 
Minister Zijlstra is het ermede eens, dat de secretaris-generaal 
van Benelux niet zelf werkgroepen moet instellen; ook zal men 
moeten letten op een juiste verhouding tussen het secretariaat-
generaal en de interparlementaire raad. 

Staatssecretaris Van der Beugel is van oordeel, dat 
hier een algemeen probleem bestaat? door de groeiende interna
tionale contacten zal de behoefte bestaan aan besprekingen tus
sen de Beneluxpartners, maar dit zal men niet te veel moeten 
institutionaliseren. Ilinister Cals onderstreept dit laatste ten 
zeerste. Spreker heeft Prof. Boon gesproken, die zich ook be
klaagde over de instelling van weer een nieuwe atoomcommissie, 
nu in Beneluxkader. 
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I -h Voorbereidingen vnnr de EEG en Euratom (Nota van de minister 
^-^ S Buitenlandse Zaken dd. 31 oktober 1957, nr. 150473) 

De minister-president stelt aan de orde welk stand
punt ten aanzien van de zetels van de Europese gemeenschappen 
zal worden ingenomen. Spreker is van oordeel, dat de voorkeur 
moet worden gegeven aan de vestiging zoveel mogelijk xn Brussel. 
Als men bepaalde organen over meer steden spreidt, zou voorge
steld kunnen worden het hof in Den Haag te vestigen, maar als 
men niet spreidt dan zal men van Nederlandse zijde niet hierop 
moeten blijven staan. Minister Klompé deelt de mening van de 
minister-president, dat men alles moet doen om te trachten de 
drie gemeenschappen in één stad te vestigen. Wat Luxemburg "be
treft dacht spreekster dat het belangrijkste bezwaar tegen ver
plaatsing van de KSG was, dat men met een aantal schadeposten 
wegens voor de KSG geplaatste gebouwen blijft zittenJ Minister 
Zijlstra meent ook, dat men dit zal kunnen afkopen. 

Staatssecretaris Van der Beugel merkt op, dat de 
Franse voorstellen om alles in het gebied Straatsburg-Kehl te 
plaatsen aantrekkelijkheid voor de Duitsers hebben. Wil men 
hier iets tegenover stellen dan is er alleen een kans als Be
nelux als eenheid optreedt. Daarvoor blijft dan over een keuze 
tussen Luxemburg of Brussel. De minister-president meent, dat 
Nederland in dat geval zich erbij zou kunnen neerleggen als het 
Hof van de KSG in Luxemburg zou blijven (wat dan tevens voor 
EEG en Euratom zal werken). Minister Klompé heeft grote bezwaren 
tegen vestiging in Straatsburg-Kehl; dit zou slechts in schijn 
een Europees district vormen, terwijl er grote investeringen 
nodig zouden zijn, omdat er heel weinig accomodatie is en ten 
behoeve van de Raad van Europa ook vrijwel niets is gedaan. 
Minister Samkalden onderstreept dit standpunt sterk. 

Minister Zijlstra is het ook eens met het standpunt, 
dat naar een zetel voor alle gemeenschappen moet worden gestreefd. 
Als men echter tot een spreiding zou komen dan lijkt hem, dat 
Euratom het beste bij de KSG in Luxemburg kan komen. De minister
president zou, als aan spreiding niet te ontkomen is, liever de 
bestuursorganen van EEG, KSG en Euratom bij elkaar willen heb
ben en het parlement bijvoorbeeld in Straatsburg en het hof 
ergens anders, bij voorkeur in Den Haag. Spreker stelt voor, 
dat van Nederlandse zijde de voorkeur zal worden gegeven aan 
vestiging van alle organen in één plaats, te weten Brussel. De 
raad verklaart zich hiermede akkoord. 

i« Naturalisatie van Charlotte A.H. Ahrendt en 19 anderen; van 
Gustaaf Bordui en 19 anderen; van Garolina L.F.J. Billiaert en 
19 anderen; van Louis Balzer en 34 anderen en van Garola G. 
van den Berg en 1ö anderen (Wetsontwerpen) 

£• gelijkstelling van in 1957 uitgereikte getuigschriften van' 
VHMO-instellingen in Indonesië met Nederlandse getuigschriften 

£• Voorlopige regeling van de examens pedagogische en didactische 
voorbereiding voor het geven van middelbaar onderwijs in de 
wiskunde (Ontwerp-hfi.ql ui t ï 

De punten 4 t/m 6 worden zonder discussie aanvaard. 

- Wi.iziging van het academisch statuut, inzake een promotor van 
een andere universiteit of hogeschool (Óntwerp-besluit) 

Minister Samkalden stelt de vraag waarom de voorge
stelde wijziging beperkt is tot de openbare promoties; hij over
handigt voorts een notitie met betrekking tot de toelichting. 
ve raad verklaart zich vervolgens akkoord met het ontwerp-besluit. 
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