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RAAD VAN EUROPA 

Comité Tan Ministers vijfde zitting 

Op 3 Augustus a.s. vangt te Straatsburg de vijfde zitting aan 
van het Comité van Ministers van de Raad van Europa. De ontwerp
agenda voor deze zitting, welke is opgesteld door het Secretariaat-
Generaal te Straatsburg, is als bijlage I hiernevens gevoegd. De 
zitting gaat vooraf aan de tweede voltallige zitting van de Raad
gevende Vergadering, welke op 7 Augustus te Straatsburg zal warden 
geopend. De besprekingen van de Ministers dienen dan ook vooraarae-
lijk ter voorbereiding; van het werk der Assemblee. 

In het hieronder staande volgt, voor zoveel nodig, een beknopt 
commentaar OD de verschillende agendapunten. In de ontwerp-agenda 
wordt bij de verschillende punten doorgaans verwezen naar documenten 
welke daaroo betrekking hebben. Teneinde deze nota zo overzichtelijk 
mogelijk te houden, zullen slechts die documenten hiernevens worden 
gevoegd, welke voor een goed begrip onmisbaar zijn. 

ad.? Boodschap aan de Assemblee. 

Ingevolge art.19 van het Statuut moet het Comité van 
Ministers jaarlijks aan da Assemblee verslag van zijn 
werkzaamheden uitbrengen. Dit verslag is thans gereed en 
zal afzonderlijk aan de leden van de Ministerraad worden 
toegezonden. Het bevat een zakelijke weergave van de 
handelingen van hst Comité van Ministers gedurende het af
gelopen jaar. 

Het Comité van Ministers oordeelde het nuttig, be-, 
halve dit zakelijke rapport aan de Assemblee een boodsohap 
te richten ter gelegenheid van de opening van haar tweede 
zitting» over de tekst van deze boodschap is nog geen een
stemmigheid bereikt, en de gang van zake in deze is zeer on
bevredigend geweest. Het Secretariaat is er tot dusverre 
niet in geslaagd, een ontwerp-tekst voor deze boodschap te 
vervaardigen, zodat voor de Regeringen praktisch geen tijd 
meer beschikbaar zal zijn, zich tevoren over de inhoud van 
dit stuk te beraden. Naar het zich laat aanzien, zal het 
ontwern o.a. enkele opmerkingen bevatten omtrent het bijeen
roepen van bijeenkomsten van regeringsdeskundigen, waartoe 
het Comité van Ministers in toenemende mate overgaat (so
ciaal en cultureel werk.Rechten van de Mens) en over de 
unificatie van administratief, fisoaal en privaatrecht tn 
het kader van de Raad van Europa.Daarnaast bestaat echter 
de mogelijkheid, dat het Secretariaat in het ontwerp 
passage*s zal inlassen over taak en functie van de Raad van 
^uropa in het algemeen, over de verhouding tot andere or
ganen (0.S.E.C.) en over een mogelijke ontwikkeling van de 
Raad van Euro-Da in federalistische richtine. Aangezien onder 
retekende treen pelegenheid meer zal hebben, over deze 
punten tevoren ov^rle? te plegen in de Ministerraad moet hi* 
zich het recht voorbehouden, in de komende zitting van het 
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Comité ran Ministars bezwaar te maken tegen alle passage' s 
in het ontwerp, welke naar zijn oordeel on grond van hun 
politieke of andere implicaties een grondig Toorafgaand over- j 
leg in de boezem der Regering noodzakelijk maken. Erentueel 
zal ondergetekende ter zitting gebruik moeten maken Tan het 
recht van veto, dat het Statuut in belangrijke kwesties als 
deze toestaat. 

ad.7 Besluiten van de Gemengde Commissie 

De Gemengde Commissie, welke bestaat uit vier verte
genwoordigers van het Comité van Ministers en vijf van de 
Assemblee, heeft op 2li Juni j.1. een bijeenkomst gehouden, 
De verschillende onderwerpen, welke toen ajn besoroken, kun
nen worden verdeeld in drie groepen, nl. l) onderwerpen 
welke door het "Comité van Ministers eventueel op de agenda 
van de Assemblee zullen worden geplaatst, 2/ onderwerpen 
waaromtrent het Comité het oordeel van de Assemblee vraagt 
en 3) onderwerpen welke eerst door het Comité van Ministers 
zelf moeten worden besproken. Hieronder volgt een comnentaar 
op de verschillende punten." " •. , 

la) Eu ropese Maatschappijen 

Dit is een werkstuk van de Economische Commissie van 
de Assemblee, dat als bijlage 2 hiernevens is gevoegd. 
De Franse Redering zou gaarne zien, dat dit onderwerp 
door het Comité van Ministers op de agenda van de Assem
blee wordt geplaatst. Het document behelst een voorstel 
om in Europa een volkomen vrije economische sector te 
creeeren, die toegankelijk zou zijn voor een beoerkt aan
tal maatschappijen, welke zouden moeten worden gevormd 
met goedkeuring van een orgaan, dat afhankelijk zou sijn 
van de Read van KuroDaJ deze maatschappijen zouden onder 
controle moeten worden genlaatst van bedoeld orgaan. Dit 
voorstel toont enige verwantschan met het Rlan-Sehuman 
en, zij het wellicht in mindere mate, met de bij de 
0.E.E.C, aanhangig gemaakte integratie-voorstellen. Tïaar 
het voorstel reeds in December 19̂ 49 werd geformuleerd, 
toen van al deze plannen nog geen snrake was, is het zeer 
wel mogelijk, dat de voorstellers hun suggesties in het 
licht van de jonaste ontwikkeling onnieuw zullen willen 
bezien. Voor zover dit niet het gaval zou sijn, schijnt 

het, waar de onderhandelingen o/er het Plan-Schuman reeds 
begonnen zijn en in de O.E.E.C. de aldaar ingediende 
integratie-voorstellen worden bestudeerd, nauwelijke 
opportuun van regeringswege een standpunt te formuleren 
met betrekking tot suggesties, waarvan de verhouding 
tot de elders aanhangig gemaakte plannen niet duidelijk 
is. Aanp-ezien de Assemblee bovendien uit zichz-lf wel 
over dit onderwerp zal beraadslagen lijkt er geen aan
leiding te bestaan voor het Comité van Ministers, dit 
onderwern OD de agenda te plaatsen. 

lb) Behandeling van vreemdelingen 

Van Italiaanse zijde wordt voorgesteld, in het kader 
van de Raad van Europa een conventie te sluiten nopens 



I N I S T E R I E V A N B U I T E N L A N D S E Z A K E N 

gelijkheid in rechtspositie tussen nationalen en vreemde
lingen, vide bijlage 3* Deze in algemene en "vage termen 
gestelde propositie dient met reserve te worden beschouwd 

• aangezien zowel Italië, als het nieuwe Toegevoegde M.d 
W«at-Duitsland hun vele werklozen gaarne op de overige 
staten van West-Europa willen lozen. 

Dit onderwerp is, voor zover betreft de arbeidskrachten, 
ter sorake gekomen in de vergadering van de sub-commissie 
voor arbeidskrachten van het Verdrag van Brussel, gehouden 
te Londen in Januari 195°• Een overeenkomstig voorstel 
van Italiaanse zijde werd aldaar niet onverdeeld runBtig 
ontvangen. Ge,zien h't feit, dat de arbeidsoverschotten 
in Italië en Duitsland aanzienlijk groter zijn dan in de 
Westelijke landen, werd liberalisatie van de arbeidsmarkt 
voorshands onaannemelijk geacht. 

Dient dus tegenover gelijkstelling van vreemdelingen 
on het gebied van arbeidsmarkt en vestiging afwerend te 
worden gestaan, anders ligt de zaak bij de gelijkstelling 
op het gebied van de burgerlijke rechten. Nederland neemt 
op dit ount reeds een zeer vrijgevig standpunt ih en een 
overeenkomstige houding van de andere landen van Europa 
moet derhalve worden toegejuicht. 

Indien het Comité van'Ministers in meerderheid gepor
teerd mocht zijn voor het Italiaanse voorstel om dit 
onderwerp op de agenda van de Assemblee te plaatsen, zal 
naar ondergetekende*s oordeel in elk geval moeten worden 
vermeden, dat het Comité zich reeds principieel uitspreekt 
ten gunste Van de sluiting van een conventie. 

lc) Dubbele belasting 

Sedert het einde van de oorlog is Nederland doende, 
geschillen op fiscaal gebied met de andere West-Europese 
landen te beslechten. Zo zijn achtereenvolgens verdragen 
gesloten met het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk,België 
en Zwitserland. Verdragen met Noorwegen en Italië" bevinden 
zich in statu nascendi. Deze materie is uitermate gecom
pliceerd en leent zich in het byzonder voor bilaterale 
regelingen. Daarnaast wordt van dit onderwerp een studie 
gemaakt door de in 19U6 opgerichte Fiscale kommissie van 
de SGOSOC . Alvorens te beslissen of deze materie kan 
worden behandeld in het kader van de Ra»»d van Europa zou 
het Comité van Ministers aan de Secretaris-Generaal kunnen 
vragen, een overzicht te geven van wat reeds OP dit ge
bied is tot stand gebracht. Het is de vraa<*, of de Assem
blee met enig resultaat zal kunnen beraadslagen over dit 
ingewikkeld en belastingtechnisch onderwerp, zoals door 
de Ierse Regering wordt voorgesteld. 

ld) Verdragen betreffende Burgerlijke Rechtsvordering 

De Ierse Regering heeft voorgesteld, dat de wenselijk
heid om o p dit terrein verdragen te sluiten aan de 
Assemblee wordt voorgelegd. Het is inderdaad van belang, 
dat aan onderwerpen als deze op internationaal niveau 
de nodige aandacht wordt besteed. De maatregelen, welke 
hiervoor nodig zijn en de vorm, waarin deze dienen te 
worden gegoten, staan goeddeels ter beoordeling van de 



I N I S T E F M E V A N B U I T E N L A N D S E Z A K E N 

-br 

Minister van Justitie. Gewaakt dient te worden tegen 
doublure van werkzaamheden, waarbij er de aandacht op 
more worden gevestigd, dat het Internationaal Instituut 
voor Unificatie van Privaatrecht te Rome zich reeds met 
deze materie bezighoudt. Het is daarbij de vraag, of 
de Assemblee op dit terrein voldoende deskundig is. 

Br is een Verdrag betreffende de Burgerlijke Rechts
vordering van I9O5, waartoe alle landen van de Raad van 
Europa zijn toegetreden behalve Engeland, Ierland en 
IJsland. 

adë) Plan-Schunan 

De Assemblee heeft indertijd het recht verworven, 
zelfstandig haar agenda samen te stellen. Het staat haar 
derhalve vrij te beraadslagen over alle onderwerpen, 
welke vallen binnen het kader van het Statuut, derhalve 
ook over h-t Plan-Schuman. De Hr.Paul Réynaud, voorzitter 
van de Economische Commissie uit de Assemblee, heeft 
echter gesuggereerd, dat het Comité van Ministers zelf 
het Plan-Schuman aan de Assemblee voorlegt met het ver
zoek daarover een oordeel uit te -spreken. Haar het oor
deel van ondergetekende' zou deze orocedure niet geheel 
gelukkig zijn. Het Plan-Schuman is een onderwerp van 
vertrouwelijke onderhandelingen tussen zes Regeringen! 
het valt niet goed in te zien hoe thans Ministers van 
dertien Begeringen dit plan kunnen voorleggen aan de 
Assemblee. Aangezien bovendien de Assemblee toch uit eigei 
beweging het Plan-Schuman in haar beraadslagingen zal 
betrekken lijkt het overbodig, dat de Ministers op het 
voorstel van de Heer Beynaud ingaan. 

Indien evenwel het Comité van Ministers in meerder
heid van oordeel mocht zijn, dat het wel nuttig is het 
Plan-Schuman in een of andere vorm aan de Assemblee 
voor te Iergen, dan zal er wellicht voor ondergetekende 
aanleiding bestaan om voor het Plan-Stikker en eventueel 
andere plannen welke in de O.E.E.c. aanhangig zijn een 
zelfde procedure voor te stellen. 

ad 3*' Staatssecretaris voor de R^ad van Europa 

De Commissie voor Algemene Zaken van de Assemblee 
heeft aanbevolen, dat iedere Regering een Minister of 
Staatssecretaris benoemt, die onder de verantvroordelijk
heid van de Minister van Buitenlandse Zaken **1 worden 
belast met de behandeling van Europese aangelegenheden. 
De Franse Reprering is hierin inmiddels voorgegaan door 
de benoeming van de Heer Guy Mollet, rao*>orteur van de 
zojuist genoemde Comnissie, tot Minister van Staat, be
last met de behandeling van de Raad van Europa .Men kan • 
zich afvragen, of deze benoeming is te rijmen met de 
geest van het Statuut, aan welks opstellers voor alles 
de gedachte voor ogen heeft gestaan, dat de Raad van 
Europa een specifiek onderdeel is van het buitenlands 
beleid en dat bemoeienis met de Raad behoort tot de taak 
van de Minister van Buitenlandse Zaken. Indien voorts 
de Heer Guy Mollet zou optreden als Frans vertegenwoordi
ger in het Comité van Ministers dan zal hij dit slechts 
kunnen doen als plaatsvervanger van de Minister van 
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Buitenlandse Zaken ©n namens deze? anders zou zijn op
treden in stri.ld zijn met het Statuut (Art.lli). 

Naar het oordeel van ondergetekende is de Raad van 
Europa een normaal onderdeel van het buitenlands beleid, 
en hij is er dan ook geen voorstander van, dat hiervoor 
in Nederland een afzonderlijke functionaris, van welke 
rang ook, wordt benoemd. 

ad 3b) Reglement Comité van Ministers '•'•i>m 

Dit betreft een voorstel tot wijziging van het 
huishoudelijk reglement van het Comité van Ministers. 
Indien niet alle Ministers over een bepaalde aangelegen
heid overeenstemming kunnen bereiken dan zal, volgens 
het voorgestelde amendement, de bereikte overeenstemming 
van kraoht zijn tussen diegenen, die zich daarvan voor
stander hebben verklaard. Bij ondergetekende bestaat te
gen dit voorstel geen bezwaar. 

ad 3c) Voorlegging aanbevelingen aan nationale Parlementen » 

Volgens dit voorstel zou het Comité van Ministers 
de Regeringen moeten uitnodigen, de aanbevelingen van de 
Assemblee voor te leggen aan de nationale Parlementen 
teneinde hieromtrent een openbare behandeling uit te 
lokken, welke zou moeten leiden tot de aanvaarding van 
deze aanbevelingen of van door de Assemblee gerecommen-
deerde ontwero-conventies. 

Men kan zich afvragen wat het doel van een derge- . 
lijke procedure is. De leden van de Assemblee kunnen, in 
hun hoedanigheid van volksvertegenwoordiger in eigen 
land, zelf de aanbevelingen van de Assemblee in hun 
nationaal Parlement aanhangig maken. Ze behoeven hiertoe 
geenszins de tussenkomst van de Regering. Voor zover het 
ontwerp-conventies betreft, waaraan de Regeringen hun 
goedkeuring hebben gehecht, zullen de nationale Parle-

'<fi' menten automatisch worden ingeschakeld langs de normale 
prooedure van ratificatie. De draagwijdte van dit voor
stel is dan ook niet geheel duidelijk. 

ad.U Europese Conventie inzaks de Rechten van de Mens 

D« door het Comité van Ministers op dit punt te nemen 
beslissing is voorbereid door een "Comité des Hauts Fonar-
tionnaires", waarin alle landen waren vertegenwoordigd. Aan 
het rapport van dit Comité (bijlage 1+) is toegevoegd een 
ontwerp-Europese Conventie (bijlage 5 ) . Dit nieuwe ontwerp, 
dat door de meerderheid van het Comité is aanvaard, is opge
steld in een redactie-commissie, waarin ook een Nederlandse 
vertegenwoordiger zitting had. Het ontwerp komt grotendeels 
tegemoet aan de van Nederlandse zijde - overeenkomstig hetgeen 
in de Ministerraad van 2h April j.1. werd besproken - naar 
voren gebrachte bezwaren en wensen. 

*• "on aanzien van de omschrijving van de door de Conventie 
beschermde rechten van de mens en van de toegelaten beperking
en van dezi rechten volgt het nieuwe ontwerp het 'systeem van 
een zo nauwkeurig mogelijke definitie. De nieuwe tekst is naa< 
ondergetekende's mening voor Nederland aanvaardbaar. 

b. Over de vraag, of ter controle op de naleving van de 
Conventie een Europees Hof dient te worden ingesteld, waren 
de meningen ook in het Comité des Hauts Fonctionnaires ver-
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deeld. Als compromisoplossing kon de volgende regeling een 
meerderheid in het Comité vinden» het Europese Hof wordt 
ingesteld, wanneer negen Leden van de Raad van Eurotra., die 
partij zijn bij de Conventie, de verplichte jurisdictie van 
het Hof aanvaarden. De overige Leden lijn dan nog geheel 
vrij om zich al dan niet aan de jurisdictie van het Hof te 
onderwerpen. Voor deze overige Leden is m.a.w. de jurisdictie [ 
van het H0f facultatief. 

Dit compromis is naar ondergetekende's mening voor Neder
land aanvaardbaar. Tegen de instelling van een Hof, wanneer 
een substantiële meerderheid van de ^eden van de Raad van 
Europa dit Hof voor de beslechting van hun geschillen onder
ling wenst, kan Nederland moeilijk bezwaar maken. Voorts 
wordt door ratificatie van de Conventie Nederland niet aan 
de rechtsmacht van dat Hof onderworpen. 

c. De regeling van de "conciliërende" taak der Europese 
Commissie is in het nieuwe ontwerp aldus geworden, d«t de 
Commissie - na vaststelling van de feiten - zich ter beschik 
king van partijen stelt voor het verkrijgen van een minnelijke 
onlossing. het initiatief voor de oplossing zelve gaat dus 
niet van de Commissie uitï de nartijen zijn geheel vrij om 
van de diensten van de Commissie in dit opzicht ^ebruik te 
maken of niet. Bovendien is'benaald, dat een eventuele min
nelijke oplossing s'insüire du respect des droits de 1'horame", 
waarmede beoogd wordt te voorkomen, dat de eventueel aan
vaarde bemiddeling ontaardt in het zoeken naar halfslachtige 
compromissen. 

Het wil ondergetekende voorkomen, dat deze regeling 
grotendeels aan de van Nederlandse zijde geopperde bezwaren 
tegen een conciliatie door de Commissie tegemoet komt. 

d. ^n het nieuwe ontwerp is uitvoeriger geregeld de bepaling 
door het Comité van Ministers van de gevolgen van een even
tuele niet-nakoming der Conventie.In de conferentie der 
Hauts Fonctionnaires werd terecht opgemerkt, dat jonder 
nadere regeling van dit punt het Comité van Ministers volgens 
het Statuut van de Raad van Europa slechts een "aanbeveling" 
(en dan nog alleen met algemene stemmen) aan de betrokken 
Staat zou kunnen doen. Derhalve is in het nieuwe ontwerp 
(arttjQj bepaald, dat het Comité van Ministers met een meerder 
heid van twee-derde der leden, een bindende beslissing over 
de sanctie op de niet-nakoming der Conventie kan nemen. Zen
der een dergelijke regeling zou de Conventie inderdaad geen 
effectieve waarborg ge/en voor de eerbiediging van de rechten 
van de mens in de Staten, die de jurisdictie van het Hof niet 
aanvaarden. 

In geschillen tussen Staten, die de obligatoire juris
dictie van het Hof wel hebben aanvaard, heeft ieder der 
partijen en de Europese Commissie het recht, een beslissing 
van het H0f in plaats van een beslissing door het Comité 
van Ministers uit te lokken. Uit oolitiek oogpunt is het 
introduceren van de mogelijkheid, dat het Comité van Minis
ters met een gequalificeerde meerderheid een voor de Staten 
bindende beslissing ne^mt, uiteraard een belangrijk precedent. 
Afgezien van de omstandigheid, dat een dergelijke ontwikke
ling bezig is zich ook op andere terreinen te voltrekken, 
lijkt het aangewezen het Comité van Ministers op dit gebied 
bepaalde bevoegdheden toe te kennen. Het lijkt gewenst deze 
gedachte te steunen, juist nu Nederland de obligatoire juris
dictie van een Smopees Hof verwerpt. 
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e. In het eerste lid van artikel 3^ v a n h** nieuwe ontwerp 

wordt de nublicatie van het rapnort van de Europese Commissie 
verplicht gesteld, dus ook in de gevallen waarin het Comité 
van Ministers er niet in slaagt (net twee-derde meerderheid) 
een beslissing te nemen op dit rapport. Haar dezerzijdse 
mening is aan deze regeling wel enig bezwaar verbonden. 
Tenslotte wordt de publicatie van het rapport gezien als een 
appèl aan de publieke opinie en dus als een soort sanctie. 
In deze gedachtengang past het naar mijn oordeel om de be
slissing over de publicatie van het rapport aan het Comité 
van Ministers te laten. 

II. Van Nederlandse zijde is bezwaar gemaakt tegen opneming 
van een artikel betreffende de politieke organisatie van de 
Staat (kiesrecht» recht van opoositie). In de nieuwe tekst 
is een dergelijk,artikel niet oogenomen. De Juridische en 
Administratieve Commissie van de Assemblee heeft inmiddels 
met klem verzocht, een dergelijke bepaling alsnog op te 
nemen. Nieuwe argumenten worden door deze Commissie niet aan
gevoerd. Het komt ondergetekende voor, dat ev geen voldoende 
aanleiding is om aan dit verzoek gevolg te geven. 

III a. Tegen het recht van individuen om zich tot de Europese 
Commissie te wenden met klachten terzake van schending van 
de rechten van de mens, werden in het "Comité des Hauts 
Ponctionnaires" van Nederlandse, Britse en Griekse zijde 
bedenkingen aangevoerd» met name werd daarbij de vrees uitge
sproken voor misbruik van dit klachtrecht door reoresentanten 
van totalitaire stromingen. Geen der vertegenwoordigers ter 
conferentie heeft echter formeel verklaard ^at zijn Regering 
niet bereid was het klachtrecht te aanvaarden. Ter tegemoet
koming aan het geopperde bezwaar is in do nieuwe tekst aan de 
Europese Commissie het recht gegeven om klachten, waarvan zij 
de indiening beschouwt als misbruik van het klachtrecht, zonder 
nader onderzoek te verwerpen. 

Het komt ondergetekende voor, dat deze oplossing in be
ginsel een mogelijkheid biedt om zich te beschermen tegen 
politiek ongewenste klachten en in zoverre een verwerping van 
het klachtrecht als instituut bezwaarlijk m»akt. Mede in aan
merking genomen de nadruk, welke inmiddels ook weer in de 
Juridische en Administratieve Commissie van de Assemblee op 
de noodzaak van toelating van individuele klachten is gelegd, 
wil het mij voorkomen, dat van Nederlandse zijde niet moet 
worden geinsisteerd op verwijdering van het klachtrecht uit 
de Conventie, indien de andere in de Raad van Europa vertegen
woordigde landen - gelijk te verwachten is - vrij algemeen 
bereid zullen zijn dit recht te aanvaarden. 

b. De Juridische en Administratieve Commissie heeft voorts 
geinsiste-rd op het ooneraen van een bepaling in de Conventie^ 
inhoudende dat klachten door middel van een advocaat moeten 
worden ingediend. In het Comité d1Experts zag men hierin een 
belemmering van de uitoefening van het klaohtreohtJ men over-
woo- daarin ook met name, dat, indien een totalitair regime 
zich dreigt te vestigen, het voor de gelaedeerde individuen 
soms moeilijk kan zijn een advocaat te vinden, die bereid is 
voor hen 0-5 te treden. 

Naar ondergetekende's mening zijn de overwegingen van 
het Comité d'Exoerts niet doorslaggevend» tegen voldoening 
aan hst verzoek van de Juridische en Administratieve Commissie 
ware derhalve van Nederlandse zijde geen bezwaar te maken. 

•*Mö 
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IV In het nieuwe ontwerp zijn vervallen de bepalingen, 
welke de (bestaande) beoerkingen van de godsdienstvrijheid 
sanctionneerden, zulks op aandrang van de Nederlandse dele
gatie. Anderzijds is de mogelijkheid geopend, dat ieder land 
bij de ratificatie van de Conventie een (unilaterale) re
serve maakt ten aanzien van de verdere gelding van gesoeoi-
fieesrde bepalingen van zijn bestaande wetgeving. De Juridische! 
en Administratieve Commissie heeft tegen deze mogelijkheid 
van unilaterale reserves in beginsel bezwaar en wil in plaat» 
daarvan eisen, dat de reserves om te gelden de aanvaarding 
van een gequalificeerde meerderheid der andere partijen bij 
de Conventie verkrijgen. 

Een dergelijke regeling lijkt ondergetekende bezwaar-
lijkJ zij zal tot effect hebben, dat sommige landen niet 
tot ratificatie zullen overgaan. Voorts stel'fe de Juridische 
en Administratieve Commissie voor,een bepaling op te nemen 
krachtens welke de Staten, die reserves hebben gemaakt, zich 
verplichten om periodiek rapport aan de Raad van Europa uit 
te brengen over de redenen, die nopen tot handhaving van de 
van de Conventie afwijkende nationale wetgeving. E©n controle 
in-deze geest lijkt ondergetekende voor Nederland aanvaard
baar. Indien derhalve van andere zijden daarop wordt aange
drongen zon Nederland zich hiertegen niet behoeven te Ter
zetten. 

M 7 « 

V Volgens art.61, lid 2, van het nieuwe ontwerp treedt 
de Conventie eerst in werking nadat tien Staten haar hebben 
geratificeerd, ̂ p deze wijze wordt verzekerd, dat het gehele 
stelsel van Europese bescherming van de rechten van de mens 
eerst na deelneming van twee-derde van de "eden van de Raad 
van Europa gaat werken. 

VI Het "Comité des Hauts Fonctionnaires heeft geen be
slissing genomen over de zgn. "colonial aTOÜcation clause . 
In h*t nieuwe ontwern zijn terzake twee beoalingen opgenomen, 
te weten art. 59 A en art. 59 B. Art.59 A bevat de "klassieke" 
slausule, die ook voor Nederland aanvaardbaar is. Art.59 B 
bepaalt, dat de Conventie zinder meer in de overzeese gebieds
delen wordt toegeoast ' en tenant compte des nécessités looales 
, en voegt daaraan toe, dat in overzeese gebiedsdelen met 
autonome bevoegdheden op het terrein van de rechten van de_ 
mens deze toepassing eerst plaats vindt, wanneer de ter plaat
se bevoegde autoriteiten hun "consenteraent" daaraan hebben 
gegeven. **et is niet duidelijk hoe deze bepalingen moeten 
werken, met name niet wie de "eisen van de plaatselijke toe
standen zal beoordelen. 

"et verdientnaar ondergetekende's oordeel de voorkeur 
alleen art. 59^ in de Conventie op te nemen, 

VII Tenslotte is in het "Comité des Hauts Fonctionnaires" 
geen oplossing gevonden voor het vraagstuk van de verhouding 
van het Comité van Ministers en het europese Hof enerzijds 
en het Internationaal Gerechtshof anderzijds, Met name is de 
vraag onbeantwoord gebleven, of, in geval van een bindende 
beslissing van het Comité van Ministers over de gevolgen van 
een eventueel geconstateerde niet-nakoming der Conventie, voor 
de betrokken Staten nog de mogelijkheid dient open te staan 
om uit hoofde van andere regelingen een beslissing van het 
Internationaal Gerechtshof te ' s-Gravenhage in te roepen over 
dezelfde vraag of er een schending der Conventie is geweest. 
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Het wil ondergetekende voorkomen, dat deze mogelijkheid 
daar wanr zij voortvloeit uit bestaande regelinzen van aan
vaarding van de obligatoire jurisdiotie van het Internationaal 
Gerechtahof, niet moet -worden afgesneden. De motivering van 
deze stelling, oogenomen in de laatste alinea van p»25 9 n <*e 
eerste alinea van p.26 van het raoport, is volgens onderge
tekende juist. 

ad 5 Toegevoegde Leden 

Nu West-Duitsland en het Saargebied als "oegevoegde 
Leden zijn toegetreden tot de Raad van Europa heeft het 
Secretariaat-G»neraal gemeend, de positie van beide landen 
in de organisatie nader te moeten beoalen. Het heeft hiertoe 
een nota rondgezonden, welke als bijlage 6 hiernevens gaat. 

Gelijk bekend zijn Toegevoegde "eden wel vertegenwoordigd 
in de Assemblé-ï en haar Commissie's doch niet in het Comité van 
Ministers, -̂n de, zojuist genoemde nota ontwikkelt het Secre
tariaat thans een theorie, welke in het kort hierop neerkomt, 
dat Toegevoegde Leden weliswaar niet zijn vertegenwoordigd 
in het Comité van Ministers zelf,doch niettemin zoveel moge
lijk het werk van het Comité moeten kunnen volgen en ook by-
voo.rboeld moeten deelnemen aan beaorekingen van deskundigen 
die worden gehouden in opdracht van het Comité van Ministers. 

ondergetekende meent, dat deze interpretatie van art.5 
van het Statuut gedeeltelijk het byzondere karakter ontneemt 
aan het Toegevoegde Lidmaatschap. Dit laatste i» bij de 
opstelling van het Statuut in het leven geroepen, speciaal met 
het oog op de latere toetreding van West-Duitsland en behoort 
dan ook niet door interoretatie te worden gewijzigd zodra 
het voor het e*rst moet worden toegeoast. 

Zolang West-Duitsland nogniet het beheer voert over zi jn 
buitenlandse betrekkingen kan het bezwaarlijk worden inge
schakeld in het werk van het Comité van Ministers. Mocht de 
Wsst-Duitse Regering in de IOOD van dit jaar dit beheer 
terugkrijgen dan kan er aanleiding zijn, zijn Dositie in de 
Raad van ^ropa te herzien. Voor de korte tijd, waarin dit 
nog niet het geval is behoeft, geen epeicale voorziening te 
worden getroffen» indien zich in de nraktijk moeilijkheden 
voordoen omtrent het Toegevoegde lidmaatschap kunnen deze 
ad hoc worden opgelost. uverigens zal men eerBt na afloop van 
de komende zitting van de Assemblee, waaraan thans voor de 
eerste maal vertegenwoordigers van West-Duitsland en het Saar
gebied zullen deelnemen, een duidelijk beeld krijgen van dë 
betekenis van het Toegevoegde LidmaatschaD. Naar het oordeel 
van ondergetekende is het derhalve niet raadzaam, reeds thans 
beslissingen te nemen in de door het Secretariaat voorgestelde 
zin. 

ad 6 :iciale Aangelegenheden 

Ingevolge besluit van het Comité van Ministers is op 
15 «Juni j.1. te Straatsburg een oommissie van deskundigen 
op het gebied der sociale zekerheid bijeengekomen. Voor Neder
land is hieraan deelgenomen door ambtenaren van het Departe
ment van Sociale 3aken. °mtrent de conclusies der deskundigen, 
welke een nauwere samenwerking tussen de Leden van de Raad 
van Europa beogen op sociaal terrein, is overleg gaande tussen 
het deoartement van ondergetekende en dat van Sociale Zaken. 

fawwpie .<!) 
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ad 7 C u l t u r e l e Aangelegenheden 

Evenals inzake s o c i a l e aar gelegenheden i s t e r bevorde
r i n g van de c u l t u r e l e samenwerking een commissie van des -

-;•*•'.. kundigen t e S t r a a t s b u r g bijeengekomen, n . 1 . op 28 Jun i j . 1 . 
Hieraan i s deelgenomen door ambtenaren van h e t Departement va* 
Onderwijs , Kunsten en ketenschar»pen, waarmede over l eg t e r 
zake wordt gevoerd door onde rge tekende ' s denar tement• 

ad 8 Economische V o o r l i c h t i n g 

Ingevolge opdracht van h e t "omite van M i n i s t e r s h e e f t 
de S e c r e t a r i s g e n e r a a l z i ch i n v e r b i n d i n g g e s t e l d met z i j n 
c o l l e g a van de O.E.E.C,^ t e n e i n d e de economische v o o r l i c h t i n g 
i a Europa t e v e r g r o t e n , " e t h i e r o p b e t r e k k i n g hebbende 
document i s a l s b i j l a g e 7 h i e rnevens gevoegd. 

ad 9 t /m 13 Het tweede g e d e e l t e van de ontwerp-agenda beva t aange
legenheden van h u i s h o u d e l i j k e a a r d , welke geen voorafgaand 
o v e r l e g i n de M i n i s t e r r a a d n o o d z a k e l i j k maken. Voor sover 
deze aangelegenheden de f i n a n c i ë n van de Raad v a Europa 
b e t r e f f e n wordt o v e r l e g gepleegd met h e t depar tement van 
F i n a n c i e n . 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN 

STIKKER 


