
saiten^aye; 18 juni 1957. '/Cs 

Hierbij behoort een afzonderlijk advies van de leden 
van de Raad van State LIr P.W.J.H.Cort van der Linden, 
Dr J.W.Meyer Ranne ft en i.Ir J.R.M.van Angeren. 

&s 

11. 

FOTO-Bt.Z. 

Krachtens machtiging van Uwe Majesteit heeft'de Minister 
van Buitenlandse Zaken mede namens al zijn ambtgenoten bi."i 
de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een wets
ontwerp met memorie van toelichting, houdende goedkeuring 
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap (Suromarkt). 

Tevens zijn bij de Raad van State aanhangig gemaakt een 
wetsontwerp met memorie van toelichting, houdende goedkeuring 
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap 
voor Atoomenergie (Euratom), en een wetsontwerp met memorie 
van toelichting, houdende goedkeuring van de Overeenkomst 
met betrekking tot bepaalde instellingen, welke de Europese 
Gemeenschappen gemeen hebben. 

1_. De Raad van State heeft met bijzondere belangstelling 
kennis genomen van deze, voor de tegenwoordige - maar meer 
nog voor de toekomstige - ontwikkeling van ons land op poli
tiek, economisch en sociaal gebied ingrijpende overeenkomsten. 

2. Zeer tot zijn leedwezen ziet de Raad van State zich 
wederom genoopt, zijn advies aan te vangen met de kritische 
opmerking, dat de Raad, teneinde aan de dringende wens van 
de Ministerraad om de grootste spoed te betrachten tegemoet 
te komen, onvoldoende gelegenheid heeft gehad voor een gede
gen studie der uiterst ingewifcelde materie (de voorlopige, 
nog niet door de Ministerraad vastgestelde teksten van de 
memories van toelichting bereikten de Raad op 18 mei en de 
definitieve teksten eerst op 29 mei jl.)« Ook voor het in 
voldoende mate kennis nemen van de stroom van publikaties, 
die het vraagstuk benandelen, ontbrak de tijd. De omvang van 
de memorie van toelichting vormde daarbij bovendien een 
vertragend"© factor. 
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De poging, op bladzijde 5 der memorie van toelichting gedaan 
om te motiveren, dat de politieke situatie tot deze haastige sooed 
dwong, acht de Raad van State allerminst geslaagd; voor verdragen, 
waarin de soevereiniteit van Nederland wordt ingeperkt en waarbij 
tal van vitale delen van 's lands economische-, sociale-, landbouw-
en verkeerspolitiek, zomede het stalkundig beleid met betrekking 
tot overzeese gebieden nauw zijn betrokken, is rustige bestudering, 
ook door de Raad van State, in 's lands belang geboden. 

De Raad kan niet inzien, dat, zoals de memorie van toelichting 
op bladzijde 5 vermeldt, in een aantal partnerlanden de politieke 
situatie maximaal gunstig moet worden geacht voor het totstandbrengend 
het doen ratificeren van de beide verdragen. De Raad vraagt zich af, 
of Uwer Majesteits Ministers ook thans nog deze mening huldigen ten 
aanzien van een der belangrijkste partnerlanden, Frankrijk, nu dit 
land in een toestand van politieke verwarring verkeert, mede door 
de bloedige strijd in Algerië de uitputting nabij schijnt en door een 
financiële debacle wordt bedreigd. 

Terwijl het de Raad van State derhalve tot zijn leedwezen niet 
mogelijk is, de inhoud der verdragen aan een uitvoerige analyse te 
onderwerpen, wil het college in de volgende opmerkingen een - zij 
het onvolledig - oordeel uitspreken. 

In de Raad van State is de vraag gerezen, of de Staten-Generaal 
met gewone meerderheid van stemmen het Verdrag kunnen aanvaarden, 
of dat daartoe een meerderheid van 2/3 der stemmen nodig is. 

Artikel 63 der Grondwet munt noch in zijn bewoordingen, noch 
in de door het Kabinet gegeven toelichting, uit door duidelijkheid. 
Intussen blijkt wel, dat het de bedoeling_ is geweest, dat terzijde- -
stelling van de in de Grondwet aan de burgers toegekende rechten, 
waarbij in de eerste plaats aan de grondrechten valt te denken, aan 
een bijzondere waarborgen biedende procedure moet worden gebonden 
wanneer zodanige terzijdestelling in de vorm van een internationale 
overeenkomst geschiedt. Verder erkende de Regering, dat de Grondwet 
voorschriften bevat, die buiten het nationale bestel gelding vinden. 

Met betrekking tot de vraag, of aan de voorwaarden van artikel 
63 der Grondwet voldaan wordt, namelijk dat van "ontwikkeling van 
de internationale rechtsorde" bij dit Verdrag sprake is, is de Raad 
van State van opvatting, dat het Verdrag - in aanmerking genomen 
ook zijn considerans - beoogt de rechtsorde op internationaal gebied 
- zij het dan voorlopig door samenwerking van een zestal Europese 
landen - tot ontwikkeling te brengen. 

Het in 1936 gewijzigde artikel 67, lid 1, der Grondwet, dat 
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de mogelijkheid opent van het bij overeenkomst opdragen van wet

geving, bestuur en rechtspraak aan volkenrechtelijke organisaties 

zegt dat "zo nodig" (en dit kan, naar het de Raad voorkomt, niet 

anders betekenen dan "indien daarbij van de bepalingen der Grond

wet wordt afgeweken") artikel 63 moet worden in acht genomen en 

mitsdien goedkeuring aan zodanige overeenkomst door de Staten-Gene-

raal alleen kan worden gegeven met 2/3 der uitgebrachte stemmen. 

De Raad van State meent, dat het Verdrag zelf en de daarbij te 

geven opdracht aan volkenrechtelijke organisaties inderdaad afwij

kingen van de bepalingen der Grondwet inhouden. 

Het Verdrag immers grijpt in en moet ingrijpen in de-rechten 

en vrijheden van de individuele burgers der toetredende staten en 

wijkt ook overigens af van de letter en geest onzer Grondwet. 

Zo verdient aandacht, dat bij de toe te passen systemen van 

afbraak van onderlinge tarieven en restricties door de artikelen 14, 

lid 7 , en 33, lid 6 (vide hoofdstuk I, pagina's 7 en 8 der bijzon
dere toelichting)niet onaanzienlijke verdragswijzigingen in uitzicht 

worden gesteld zonder goedkeuring der parlementen. Deze procedure 

moge wellicht nodig zijn, zij houdt echter in een afwijking van ar

tikel 60, lid 2, der Grondwet* 

Voorts kan gewezen worden niet alleen op het bepaalde in arti

kel 1 7 3 , tweede lid, van het Verdrag, dat het nemen van beslissingen 
niet tegen een staat doch ook tegen een individu c.q. een onderneming 

gericht veronderstelt, doch vooral op het bepaalde in artikel 1 7 7 , 
laatste lid, dat afwijkt van de in de Grondwet geïncorporeerde onaf

hankelijkheid onzer rechterlijke macht. Deze kan zonder meer niet 

"gehouden" worden zich tot het Hof van Justitie te wenden voor welk 

juridisch of feitelijk vraagstuk dan ook. In dit voorschrift ligt 

een beïnvloeding van een Nederlandse rechter door een internationaal, 

(rechterlijk) orgaan en dit kan voor belanghebbende betekenen, dat 

hij in feite wordt afgetrokken van de rechter, die de Nederlandse 

wet hem toekent (artikel 170 , lid 1 , der Grondwet). 

De Raad van State is derhalve van oordeel, dat de onderhavige 

wetsontwerpen met 2/3 meerderheid moeten worden goedgekeurd. 

Het bovenstaande geldt voor het E.E.G.-Verdrag zowel als 

voor het Euratom-Verdrag. 

De "volgende beschouwingen, ofschoon hier en daar toepas

selijk op beide Vanragen, hebben in hoofdzaak betrekking op 

het E.E.G.-Verdrag. Aan het Euratom-Verdrag worden opmerkingen 

in een afzonderlijk advies gewijd, evenals aan de overeenkomst 

met betrekking tot bepaalde instellingen, welke de Europese 

Gemeenschappen gemeen hebben. 
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4 . Voorop moge worden gesteld, dat de Raad met de algemene strek
king van het E.E.G.-Verdrag kan instemmen. Ook de Raad is van 
mening, dac de opbouw van een Europese Gemeenschap door het instel
len van een gemeenschappelijke markt voor Europa van essentieel 
belang is. 

Het college is van oordeel, dat Nederland het in ons land 
en in vele andere landen tot uiting komende streven naar economisch 
en politieke integratie dient te steunen. 

Dat aan zulk een integratie ook grote nadelen kleven en dat de 
verwezenlijking ervan ondenkbaar is zonder offers wordt -door de 
Haad van State ingezien. Het komt er ilu op aan, voor- en nadelen 
zo goed. mogelijk tegen elkaar af te wegen. 

Als een van de meest voor de hand liggende nadelen wordt veel
al beschouwd het feit, dat Nederland ook hier een deel van zijn 
soevereine rechten zal prijs geven. De Raad van State "^r.:: 
aanleiding hiervan op, dat heden ten dage vrijwel geen enkele ~z~ 
gendheid, de grote niet uitgezonderd, nog die onbeperkte onafhan
kelijkheid geniet, welke in het verleden aan het begrip soevereini
teit verballen werd geacht. De realiteit, in het bijzonder die der -
na-oorlogse ontwikkeling, heeft aan die vroegere opvatting var ie 
soevareiniteitsgedachte een einde gemaakt, en Nederland heeft daarin 
te delen. Men moet die veranderde verhouding, naar het oordeel van 
de Raad, zo zien, dat de doeleinden, welke voorheen als zuiver 
nationaal werden aangemerkt, omdat de nationale politiek op het 
eigenmachtig bereiken daarvan was gericht, thans in vele gevallen 
nog slechts bereikbaar zijn in nauwe samenwerking met anderen. 

De terzake te nemen beslissingen en vast te stellen regelingen 
kunnen dientengevolge niet meer autonoom worden tot stand gebracnt. 

De uit de thans gesloten overeenkomsten voortvloeiende bin
dingen en beperkingen der soevereiniteit zijn het noodzakelijk ge
volg van een voortschrijdende ontwikkeling op dit gebied. 

Men zal er zich dan ook in Nederland rekenschap van moeten 
geven, dat behoud van talrijke, ons dierbare, nationaal bepaalde 
waarden, alleen mogelijk zal zijn, als men bewust tracht in deze 
ontwikkeling mede leiding te nemen. 

Het lijdt geen twijfel, dat het onderhavig Verdrag gewichtige 
gevolgen kan hebben voor de belangen van Suriname en de Nederlandse 
Antillen (Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden, artikel 11, 
lid 3). De Raad van State komt hierop nader, onder punt 10, terug. 
Het voorschrift van artikel 27, dat in zodanig geval Suriname en 
de Nederlandse Antillen in de voorbereiding van een verdrag betrok-
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ken dienen te worden, is imperatief. Weliswaar is in het 
Protocol betreffende de toepassin; het Verdrag op de niet-
Europese delen van het Koninkrijk der Nederlanden door de 
Verdragsluitende partijen bepaald, dat de Regering van het 
Koninkrijk gerechtigd is, het Verdrag alleen voor het Rijk 
in Europa en Nederlands Nieuw-Guinea te bekrachtigen. Dit 
neemt niet weg, dat, naar het oordeel van de Raad, niet 
te miskennen, dat het aangaan door Nederland van zo nauwe 
banden met de vijf partnerlanden met zo ver strekkende ge
volgen, onder meer op economisch gebied, in het bijzonder 
door de instelling van de douane-unie, gewichtige gev^l0en 
kan hebben voor de belangen van Suriname en de Nederlandse 
Antillen. Dit blijkt mede uit de verklaring van intentie 
betreffende associatie van Suriname en de Nederlandse Antil 
len met de E.E.G., opgenomen in de bij het Verdrag gevoegde 
slotakte. 

De memorie van toelichting zwijgt over de vraag, of 
overeenkomstig artikel 27 van het Statuut voor het Koninkri 
der Nederlanden, Suriname en de Nederlandse Antillen bij 
de voorbereiding van het Verdrag betrokken geweest zijn. 

6. Als een bezwaar voor Nederland om aan de gemeenschap
pelijke markt deel te nemen wordt in een aantal publikaties 
naar voren gebracht, dat Frankrijk met zijn protectionisme 
slecht past in de gemeenschap en dat het gevaar niet denk
beeldig is, dat Nederland door dat protectionisme zal wor
den meegesleept met alle nadelige gevolgen daaraan verbon
den. Nederland is nu eenmaal, historisch bekeken, altijd 
gebaat geweest bij een vrijhandelspolitiek. Het heeft ook 
thans het grootste belang bij een vrije marlet in een zo 
groot mogelijk aantal landen. Zal de binding aan de Euro
pese Gemeenschap in dat opzicht een gevaar zijn ? De 
vraag is moeilijk te beantwoorden. In Frankrijk zien som
mige kringen ten deze in, welke gevaren het protectionisme 
in zich bergt en er zijn Franse politici, die het stand
punt innemen, dat de economie eerst herzien moet worden 
alvorens het land aan een gemeenschappelijke markt kan 
meedoen. Anderen stellen daartegenover, dat toetreden tot 
de gemeenschappelijke markt en de daarmede gepaard gaande 
hoodzaak om op velerlei gebied te concurreren de beste 
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stimulans zullen vormen om de Franse industrie en landbouw te 
reorganiseren. 

Tal van vragen rijzen bierbij. De Raad van State moge 
in deze zich bepalen tot het volgende: 

In artikel 37 is voorgeschreven, dat de nationale mono
polies van commerciële aard geleidelijk moeten worden aange
past en dat aan het einde van de overgangsperiode moet worden 
bereikt, dat elke discrimatie tussen de onderdanen der lid
staten wat de voorwaarden van de voorziening en de afzet be
treft is uitgesloten. Volgens de tweede alinea van het der 
lid kunnen lid-staten gemachtigd worden vrijwaringsmaatrege
len toe te passen, zolang de aanpassing niet is verwezenlijkt. 

Het heeft de Raad van State getroffen, dat de toelichting 
op het Verdrag (hoofdstuk I) dit belangrijke artikel slechts 
zeer summier toelicht (bladzijde 7-» 4-e en 5e alinea en blad
zijde 15* laatste alinea, en bladzijde 16). Het is het col
lege met name niet duidelijk, hoe bijvoorbeeld bereikt zal 
kunnen worden, dat binnen afzienbare tijd onze sigaren- en ta
baksindustrie in staat zal kunnen worden gesteld in Frankrijk 
vrij te concurreren met de Franse tabaksregie, waaruit dit 
land zulke belangrijke inkomsten trekt, mede dank zij het 
staatsmonopolie, dat buitenlandse concurrentie praktisch uit
sluit. 

2- Wat de Bondsrepubliek Duitsland betreft kan het als een . 
gevaar worden beschouwd, dat dit land met zijn enorme werk
kracht en technische uitrusting de leiding in de Euromarkt 
zal nemen, hetgeen Sir David Eccles, de Britse Minister 
van Handel, ertoe leidde, onlangs op het driejarig congres 
van Kamers van Koophandel te Londen te verklaren, dat de 
ondertekening der Verdragen precies zou opleveren wat 
Engeland eeuwenlang als een gevaar voor dat land had beschouwd, 
namelijk het verschaffen van een dominerende positie aan 
één der Europese landen. Hij sprak deze woorden in een warm 
pleidooi voor toetreding van zijn land tot het vrijhandels-
gebied, dat Engeland de toegang tot de Europa-markt der 
zes landen zal moeten verzekeren. 
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Tegenover bovengenoemde bezwaren, aan de deelname van ffest-
Duitsland verbonden, ziet de Raad van State als niet te verwaar
lozen kreditposten, dat de Bondsrepubliek politiek en economisch 
hechter in het Westeuropeae verband zal opgaan, zomede de kans, 
die in de memorie van toelichting naar 's Raads oordeel terecht 
een levensvoorwaarde voor West-?!uropa wordt genoemd, dat een einde 
zal worden gemaakt aan de reeds menigmaal zo desastreus gebleken 
rivaliteit tussen Frankrijk en Duitsland. 

De Raad van State i« ten slotte van oordeel, dat door het deel
nemen van Frankrijk en van de Duitse Bondsrepubliek een' zeker even
wicht zal kunnen worden bereikt en de tegenstelling van enkele 
thans niet met elkaar overeenstemmende belangen daardoor ten bate 
van het geheel kan worden opgeheven, of althans langzamerhand kan 
worden verzacht. Hoe dit ook zij, voor een Economische Gemeen
schap, waaraan Nederland deelneemt, is het bepaal! noodzakelijk 
dat beide landen toetreden. Het gevaar, voor overheersing var. ie 
belamgen van één grote mogendheid wordt daardoor aanzienlijk ver
minderd . 

8. Wat Engeland betreft kan worden opgemerkt, dat Nederl-and goed 
zal doen, de daar te lande tot uiting komende•vrijhandelsgedachte 
(in verband met de wenselijkheid ener aansluiting bij het vrij-
handelsgebied) met de nodige voorzichtigheid te bestuderen, vooral 
in verband met de preferentiële behandeling van de Commonwealth-
genoten, welke onder meer leidt tot beperking van landbouwproduk-
ten uit andere landen. Voor een land als Nederland kan deze hou
ding een gevaar betekenen. Daarbij ware niet uit het oog te ver
liezen, dat in de vooroorlogse periode, toen Nederland in de Oslo-, 
en Ouchyverdragen een - mislukte - poging ondernam om tot herstel 
van groter vrijhandel te geraken, Engeland het standpunt innam, 
dat het niet mee kon doen vanwege zijn - protectionistische -
binding aan de dominions, doch niettemin op grond der meest be-
gunstigingsclausule alle voordelen ener vrijhandelsovereenkomst 
voor zich opeiste. 

Toch meent de Raad van State, dat er naar dient te worden 
gestreefd tot een uitgebreide vrijhandelszone te geraken. 

2.. Terecht wordt door Uwer Majesteits Ministers in de eerste 
alinea Van hoofdstuk V der memorie van toelichting gezegd, dat de 
speciale regeling in het Verdrag (vierde deel) met betrekking tot 
de associatie van de landen en gebieden overzee een bijzonder 
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aspect is van de JS.E.G. en dat deze associatie een nieuw en additio
neel element inhoudt van politieke en economische solidariteit 
tussen de lid-staten. 

Uit een volgende passage der memorie van toelichting (deel V, 
bladzijde 3) blijkt voorts, dat de partners, mede door de grote om
vang, welke hun bijdrage volgens het oorspronkelijke Franse voor
stel zou hebben, aanvankelijk vreesden door hun deel 
investeringsfonds voor d@ overzeese gebieden mede-verantwoordelijk
heid en aansprakelijkheid voor de economische en indirect ook voor 
de politieke gang van zaken in die gebieden op zich te laden. 

Uwer k'ajesteits Ministers hebben in een later stadium ie ze 
vrees van zied afgeschud in verband met de wijzigingen, die tijdens 
de onderhandelingen in het oorspronkelijke Franse voorstel zijn 
gebracht, welke wijzigingen ten gevolge hebben: 
1°. de uitdrukkelijke vermelding, dat het politieke en economische 

beleid ten aanzien van de betrokken overzeese gebieden voor de 
verantwoordelijkheid blijft van het moederland; 

2°. dat de aanvankelijk voorgestelde bijdragen zijn verminderd en * 
in het verdrag is bepaald, dat de hulp, welke de partnerlanden 
verlenen aan de investeringen in een overzees gebied van een 
ander partnerland, een aanvullend karakter heeft; 

3°. dat de 3uropese Commissie een belangrijke rol speelt bij de toe
wijzing der beschikbaar gestelde middelen voor de verschillende 
projecten. 
De in de aanvang van de betreffende passage in de memorie van 

toelichting gestelde conclusie met betrekking tot dit gewichtige 
onderwerp is, dat in de thans terzake getroffen regeling de aanvan
kelijke bezwaren zijn ondervangen. 

De Raad van State vermag deze optimistische zienswijze niet te 
delen. Vooropstellende, dat een gemeenschappelijke inspanning ten 
behoeve van de sociale en economische ontwikkeling van de overzeese 
gebieden stellig een goede zijde heeft, moeten, naar 's Raads oor
deel, de daaraan verbonden ernstige bezwaren niet onderschat worden. 
De Raad is van mening, dat de memorie van toelichting van zodanige 
onderschatting blijk geeft. 

Te dien aanzien merkt het college in de eerste plaats op, dat 
de derde, in de memorie van toelichting vermelde wijziging van het 
Franse voorstel in deze, welke op aandrang van Nederlandse zijde in 
het Verdrag is opgenomen, te weten, dat de Europese Commissie een 
belangrijke rol speelt bij de toewijzing der beschikbare middelen, 
veeleer tot vermeerdering van de verantwoordenjkheid der partner-
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landen voor het beleid in de overzeese geoieden, waarover zij zelf 
niet bet bewind voeren, dan tot vermindering ervan zal leiden. 

In de tweede plaats zal, naar bet de laad voorkomt, de uit
drukkelijke vermelding in het 'verdrag, dat het politieke en econo-
miscne beleid ten aanzie1: van de betrokken overzeese gebieden voor 
de verantwoordelijkheid blijft van het moederland, bij de menings
vorming, in het bijzonder in '\zië' en Afrika, minder gewicit; in de 
schaal leggen dar de feitelijke verbondenheid v=m de lid-staten, 
welke het Verdrag voorziet door de bepalingen betreffende de asso
ciatie met betrekking tot ie gebieden overzee en in het bijzonder 
door die met betrekking tot het iavesteringsfonds. 

Bovendien zal het de belangstellende toescbouwers la de wereld -
zowel regeringen als staatkundig belangstellenden - niet ontgaan, 
dat weliswaar van ie zijde der lid-staten verklaard wordt, dat ge-
streef i is naar een opzet, welke in overeenstemming is met de be
ginselen, welke terzake in bet Handvest van de Verenigde Taties zijn 
opgenomen (memorie van toelichting, deel V, bladzijde 10) en dat ook 
in de Préambule deze gedachte tot uitdrukking wordt gebracht, maar 
dat reeds de terminologie van bedoelde voorlaatste alinea der Pré
ambule ("wensende, de verbondenheid van europa met de landen over
zee te oevestigen") geen voldoende weerklank inhoudt van ie ver
plichtingen, krachtens artikel 73 van het Handvest rustende op de-
leden der Verenigde Naties met betrekking tot het beheer van gebie
den, wier bevolking nog niet een volledige mate van zelfbestuur 
heeft bereikt; verplichtingen, die veeleer in de richting van ont
voogding van bedoelje gebieden en bevolkingen wijzen (Handvest ar
tikel 73 , sub b) dan op bevestiging van de bestaande verbondenheid. • 

•De Paad i? dan ook van mening, dat tegen de in het Verdrag 
opgenomen associatie van de landen en geoieden overzee met de ge
meenschap en de desbetreffende toepassingsovereenkomst zwaarwichtige 
bedenkingen kunnen worden aangevoerd en dat de economische er; staat
kundige gevolgen daarvan voor ITederiand een ernstig bezwaar kunnen 
vormen. 

In dit verband meent de Raad van otate als zijn mening te moe
ten doen kennen, dat hij met enige verontrusting heeft kennis ge
nomen varj de tweede alinea van artikel 227, tweede lid, waarin de 
mogelijkheid wordt geopend - zij het krachtens eenparige beschik
king van de Raad o;; voorstel van de commissie - ook de niet in dit 
lid genoemde bepalingen van het Verdrag toe te passen. 

Onder deze bepalingen vallen o.a. die betreTfende de vrije 
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migratie van werknemers binnen de gemeenschap. ..'ie kennis genomen 
heeft van de wantoestanden, welke een gevolg zijn van de vrije mi
gratie van de kleurlingen van Jamaica naar Engeland en van die van 
Rürto Rico naar de Verenigde Staten van Amerika, zal de twijfel van 
de Raad begrijpen ten aanzien van de wenselijkheid van mogelijk on
tijdige openstelling van het vrije verkeer binnen de gemeenschap van 
Algerijnen en bewoners van andere Franse overzeese departementen, 
baarbij is echter in aanmerking te nemen, dat voorshands de woning
nood in Nederland en voorts het klimaat en de taal remmende•factoren 
zullen vormen. 

'.•Vijders treft het, dat' in bijlage IV van het Verdrag ook. genoemd 
is de ''autonome Republiek Togo". Aangezien deze republiek blijkbaar 
autonoom is, zou zij naar de aanvankelijke mening van de Raad van 
State dienen te worden genoemd bij de overige onafhankelijke landen, 
welke tot de Franse franc zone behoren en ten opzichte van welke 
soortgelijke intentie verklaringen zijn afgelegd als ten aanzien van 
Tunis, Marokko, Libië en Somaliland. «Vellicht zou in ae memorie van 
toelichting nog ten aanzien van dit ount opheldering kunnen worden-ge 
geven. 

10. Met betrekking tot de Rijksdelen Overzee merkt de Raad van State 
het volgende op. 

Terecht is, overeenkomstig het Statuut van 29 december 195^» een 
fundamenteel onderscheid gemaakt tussen het Rijksdeel Nieuw-C-uinea en 
de twee zelfstandige overzeese Rijksdelen. 

De Raad heeft met instemming kennis genomen var de mededeling 
van de Minister van "aken Overzee aan de 3erste Kamer der Staten-Ge-
neraal (in de memorie van antwoord betreffende de begroting 1957), da 
ae Nederlandse Antillen en Suriname te dezen zelfstandig hun stand
punten hebben te overwegen en in te nemen. 

De Raad van State wacht met belangstelling af, wat deze laatst
genoemde Rijksdelen nu zullen doen. In zeer veel opzichten liggen zij 
meer in de Amerikaanse dan in de Europese sfeer. Daaraan dan ook spoe
dig de conclusie te verbinden, dat toetreding tot de ^uromarkt voor 
hen geen zin zou hebben, ware voorbarig, te meer omdat, als de Raad 
het goed ziet, het vraagstuk voor Suriname anders ligt dan voor de 
Nederlandse Antillen. 

Suriname immers zoekt een zekere afzet in West-Europa voor zijn 
tropische landbouwprodukten, die ook door de Franse en Belgische over-
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zeese gebieden worden voortgebracht. Laatstbedoelde gebieden 
zullen nu te zijner tijd hun produkten vrij van invoerrechten 
op de Nuromarkt kunnen brengen, Suriname dan echter niet. 3e 
Nederlandse Antillen exporteren praktisch alleen aardclie-orc-
dukten en fosfaat ; de afzet daarvan in Aest-Suropa wordt beoaald 
door factoren, die losstaan van invoerrechten. De totstandkoming 
van het 3.1.3.-verdrag zal, naar het zich laat aanzien, er dan 
ook nauwelijks op van invloed zijn. 

Sen bezwaar van niet-toetreden door .Suriname en de Neder
landse Antillen zou zijn, dat deze daardoor ook buiter-gesicter. 
zijn van de investeringen van de gemeenschap; artikel 13i, oara-
graaf 5, beperkt deze uitdrukkelijk tot de landen en gebieden, 
opgesomd in annexe IV, waaronder Suriname en de Nederlandse An
tillen niet vallen. Het valt te verwachten, da; zowel Suriname 

^j- als de Nederlandse Antillen de basis van hun voortbrenging willen 
verbreden. Het probleem, hoe die vergrote produktie af te zetten, 
is verre van eenvoudig, zoal? het ver lede.. i wel heeft aangetoond, 
.varen beide gebieden deel van de nuromarkt, dan stona automatisch 
een groot gebied open; als zij dit niet zijn, zullen zij oo de 
Nuromarkt juist extra moeilijkheden gaan' ontmoeten. 

«Vat de niet onaanzienlijke Nederlandse -uitvoer naar de Neder 
landse Vntillen en mriname betreft (ongeveer ISO miljoen gulden 
per jaar), deze zou onderworpen blijven aan invoerrechten aldaar, 
terwijl bij toetreding tot de Nuromarkt deze rechter: : :uden '.'/af
vallen. Dit laatste zou de concurrentiepositie van Nederland ten 
opzichte van de Verenigde Staten van Amerika verbeteren. Natuur
lijk zou het verlies van deze bron van inkomsten door de Neder
landse Antillen en Suriname moeten worden afgewogen tegen de voor 
delen, welke toetreding deze landen zou waarborgen. 

De Naad van State komt tot de conclusie, dat niet toetreden 
van Suriname en de Nederlandse Antillen tot de nuromarkt vooral 
op den duur aanmerkelijke bezwaren kan opleveren en dat in ieder 
geval de handel dezer landen daardoor nog meer dan tot dusverre, 
aangewezen zou worden op de Verenigde Staten van Amerika en La
tijns Amerika. 

Uit de bovenaangehaalde memorie van antwoord heeft de Raac 
vernomen, dat de Nederlandse Antillen en Suriname h : standoun^ 
nog niet bepaald hebben. De Raad vernam daarbij tot zijn gerust
stelling, dat de .Regering o.a. door de besprekingen in het Coör
dinatie-College Nederland-Suriname, respectievelijk Nederland-
Nederlandse Antillen, diligent is geweest. De Naad vertrouwt, 
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dat de Regering zulks zal blijven in het belang niet; slechts 
van deze landen, maar ook van de structuur van het Koninkrijk. 

11. De Raad van State wil gaarne erkennen, dat; de memorie van 
toelichting op hoofdstuk I niet betrekkin-, tot Ie economische 
gevolgen van het Verdrag vele verhelderende toelichtingen geeft. 
De fittéd acht deze echter niet in alle opzichten bevredigend. 
Het feit, dat de memorie van toelichting, vermeldende, dat de 
Nederlandse delegatie haar standpunt:"het Benelux-tarief (voor 
bepaalde posten te verbogen) zij basis" heeft prijs gegeven 
voor het rekenkunoig gemiddelde van de bestaande tarieven be
treurt de Raad. Dat geen enkele delegatie het Nederlandse 
standpunt bijviel, klinkt weinig bemoedigend. 

In de memorie; van toelichting deelt de - Regering mede, dat 
zij na een ingesteld "voorlooig" onderzoek, omvattende plu. 
1O0O tariefposten of wel 80 a 90;o van de Nederlandse invoer, 
"de eventuele consequenties daarvan min of meor kon overzien". 
De memorie van toelichting vermeldt echter niet, welke deze 
consequenties zijn, zowel in het algemeen als voor afzonderlijke 
bedrijfstakken. 

De Raad kan geen grote betekenis nechten aan optimistische 
verwachtingen, als in de memorie van toelichting ten beste ge
geven, waar het oosten(betrefü, waarvoor een uitzonderlijk 
hoog buitentarief werd vastgesteld (b.v. ruwe tabak, die van 
het•Benelux-tarief ad 3-1 on 30'i komt). De Raad nam er nota van, 
dat de Regering het vexafcoir Karakter van dit buitensporig ta
rief wat tracht te verzachten door de overweging, misschien in 
de accijnssfeer enigszins tegemoet te komen. De Raad, zich af
vragende, of België daartoe zou willen medewerken, is van oor
deel, dat dit soulaas het probleem niet zal oplossen en ver
wacht , dat het enthousiasme van de Minister van Rinanciën of 
voor deze compensatie öf voor toekenning van tariefcontingenten 
niet groot zal zijn. 

Bijzonder zal zijn te letten op de verhouding van Nederland 
tot Indonesië en omgekeerd. 

Als vobrbeelu wil de Raad van 3tate hier slechts noemen 
de palmolie. Het is voor Indonesië een levensbelang, dat het 
bij instelling van een buitentarief voor de 3*33*$« evenals 
tnans aangewezen kan blijven in het bijz nier op de Benelux en 
•Vest-Duitsland. Thans geldt voor die invoer in de Benelux geen 
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tarief; voor ï/est-Duifcsland is het laag. Indonesië heeft praktisch 

voor zijn enorm kwantum geen uitwijkmogelijkheden. Het verliest zijn 

voordelige positie bij een gelijk buitentarief voor alle oliën en 

vetten. De van Frankrijk afhankelijke gebieden leveren aan de Euro-

markt slechts een zeer gering kwantum oliën en vetten. Zal, zo 

vraagt de Raad zich af, Nederland, mét Indonesië, mét de Benelux er. 

••Vest-Duitsland, hierbij het onderspit moeten delven tegenover Frank

rijk ? 

Uiteraard zouden er ook voor allerlei andere produkten, o.a. 

met name voor thee, dergelijke bezwaren zijn te noemen. De Raad wil 

echter met dit ene voorbeeld volstaan. 

Gevreesd moet worden, dat door hantering van invoercontingenten-

aanvragen de bezwaren onvoldoende opgevangen kunnen worden; het ge

vaar van de voorkeursbehandeling der Afrikaanse -produkten is an e 

maai door bet Verdrag geschapen. De positie van Nederland-Indonesië 

(en van het 'Nederlandse bedrijfsleven in Indonesië) ligt bovendien 

geheel anders dan bij de andere lid-staten, welke hun daarmee verge

lijkbare belangen juist bezitten in overzeese gebieden, welke ge

associeerd worden. 

Een ander vraagstuk, dat niet in de memorie van toelichting 

is belicht, betreft de consequenties voor de Nederlandse transito

handel, en wel deze genomen in de uitgebreide zin des woords: een 

deviezenbron van eminente betekenis. Het is de Raad niet duidelijk, 

of de Regering ten deze al dan niet voor- of nadelige consequenties 

verwacht. 

Een belangrijk aspect is ongetwijfeld ook het vraagstuk zowel 

van consumptie- als van produktieverschuiving. 

Zullen bepaalde industrieën en takken van handel, die hun be

tekenis, concurrentievermogen en zelfs hun bestaan ontleenden aan 

de vervaardiging, verwerking of verhandeling van eer bepaalde kwa

liteit, zich kunnen handhaven, zo vraagt de Raad zich af. 

Zal enthousiafet Europese markt-besef het ten deze winnen van 

of moeten afleggen tegen weigering van de consument om zijn smaak 

en leefgewoonten krachtens een Verdrag te wijzigen ? De Raad denkt 

hierbij aan de thee, waarvoor een naar Nederlandse begrippen abnor

maal hoog buitentarief werd vastgesteld. Het is de Raad van State 

een raadsel, waarom de Nederlandse consument, voor wie thee in tegen

stelling tot zijn collega uit de andere lid-staten een nationale 

drank is, met een zeer hoog verbruik, voortaan moet worden gebrand

schat. Zelfs indien daartegenover zou kunnen worden gesteld, dat 

de Fransman voortaan in plaats van wijn Hero-limonade gaat drinken -

wat hij beslist niet zal doen -, of de Italiaan, dank zij bet Ver-
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drag, in plaats van spaghetti bruinbrood van Nederlandse tarwe zal 
gaan eten, wat hij stellig zal weigeren, zou de Raad zijn bezwaren 
tegen een dergelijk omspringen met Nederlandse belangen en gewoon
ten blijven handhaven. 

Het verschuivingsvraagstuk houdt voorts direct verband met 
de vraag, in hoeverre voor Nederlandse industrieën verschuivlugs-
mogelijkheden gerealiseerd zullen kunnen worden. 

Het spreekt vanzelf, dar dit vraagstuk voor allerlei takken 
van bedrijf verschillend ligt. Het is even zeker, dat het. misschien 
voor bepaalde sectoren uiterst gunstig, voor andere uiterst nadelig 
ligt, voor andere weer daar tussen in. De memorie van toelichting 
geeft weinig aanknopingspunten voor verantwoorde oordeelvorming. Je 
Raad acht dit een leemte, waarin alsnog ware te voorzien. Dit is 
naar 's Raads oordeel te meer gewenst, omdat het hier niet gaat om 
een normaal wetsvoorstel, dat geamendeerd kan worden, maar om een 
reeds getekend verdrag, waarin aan menige gerechtvaardigde Neder
landse wens niet is tegemoetgekomen. Er is onzekerheid omtrent te 
behalen succes bij naar de toekomst verschoven principiële beslis
singen. De Raad betwijfelt, of Frankrijk en Italië bestaande staats 
monopolies werkelijk zullen afbreken; hij vraagt zich af, of Neder
land nog additionele protocollen zal kunnen bereiken ter rechttrek
king van gemaakte fouten of begane omissies. Dit alles maakt ver
steviging van argumenten voor de aanvaardbaarhei van het Verdrag 
wel zeer wenselijk. 

Er zijn bijvoorbeeld voor Nederland vitale industrieën, met 
name in de metaalnijverheid, die tot dusverre slechts een gering 
percentage van hun uitvoer naar de Euromarktlanden zagen gaan en 
zich.afvragen, welke kansen zij nu eigenlijk méér krijgen, gelet 
op de sterke binding tussen de overheid in bepaalde verdragslanden, 
met name Frankrijk, enerzijds en de aldaar gevestigde kapitaal
goederen industrieën anderzijds. Van het wegvallen der Nederlandse 
invoerrechten duchten velen een toenemende activiteit van de Duit
se concurrentie. 

Ondanks de nogal eens geopperde stelling, dat de Eenelux niet 
heeft geleid-tot in Nederland, België en Luxemburg overal gelijke 
lonen, bestaat ook voor de gevolgen der sociale harmonisatie een 
zekere beduchtheid. Reeds nu, na wat er in de Nederlandse loon-
sfeer in het jongste verleden is gebeurd, zijn de Amerikanen soms 
lager in prijs dan Nederlandse fabrieken. 

Niet duidelijk is de Raad hoe dergelijke industrieën de komen-
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de ontwikkelingen met goed gevolg kunnen tegemoettreden. 

12. In de memorie van toelichting is - het kan ook niet anders - her

haaldelijk gesteld, dat de uitvoering van het Suromarkt-verdrag als 

onvermijdelijk gevolg medebrengt, dat in bepaalde sectoren van handel, 

nijverheid en landbouw offers zullen moeten worden gebracht. 

De Raad erkent, dat hierte¿enover bepaalde voordelen staan, die 

reeds nu onderkenbaar zijn, en verwacht, dat, nu de ontwikkeling zich 

over een lange reeks van jaren zal uitstrekken, zich ook bepaalde 

compensaties zullen openbaren, die thans nog niemand kan bevroeden. 

Dit neemt echter niet weg, dat die compensaties veelal juist 

niet; zullen toevallen aan de ondernemingen-groepen, die de strijd 

misschien zelfs zullen moeten opgeven. 

Toen het gigantische project der droogmaking van de Zuiderzee 

werd aangevat, heeft in de Zuiderzeesteunwet het beginsel erkenning 

gevonden, dat vernietiging der bestaansmogelijkheden ener groep 

bedrijfsgenoten, veroorzaakt door maatregelen, waaraan, gezien vanuit 

het nationale belang, voorrang moest worden verleend, de Regering ver-

olichtte tot steun aan degenen, wier bestaansbasis werd te niet ge

daan. 

De Raad pleit niet voor het nu reeds ontwerpen van een nationale 

schadevergoedingsregeling. » 

In de eerste plaats is alles nog veel te onoverzichtelijk in 

de gevolgen. 

In de tweede plaats moet in het nationaal belang van handel, 

industrie en landbouw gevraagd worden, dat er gevochten worde voor 

het handhaven of veroveren van posities; een algemene steunwet zou 

ongetwijfeld de strijdlust bij voorbaat doen verzwakken. 

Talenkennis, ondernemingsgeest, op het bestaan der Euromarkt 

afgestemd onderwijs, ervaring in internationale zaken en vermogen 

om te improviseren, zijn factoren, waaraan de Raad méér waarde hecht. 

De Raad meent, dat de Regering allereerst daarop een beroep 

moet doen. 

Het vertrouwen in de strijdbaarheid en de bekwaamheid van de 

eigen landgenoten klinkt in de memorie van toelichting maar zwak 

door. 

Vooral in dit opzicht zou de memorie van toelichting naar 

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2851



het oordeel van de Raad sterker kunnen worden gesteld. 

De Raad zou het waarderen, indien de Regering, zonder 

dus een algemene steunwet in het vooruitzicht te stellen, 

wel liet blijken, dat onverhoopte vernietiging van bedrijven 

of bedrijfstakken haar niet onberoerd zal laten. er vage 

aanduiding als in de memorie van toelichting voorkomt over 

een eventueel fiscaal rechttrekken van ernstige economische 

gevolgen voor bepaalde bedrijfstakken (b.v. de tabaksindustrie} 

komt als onderdeel van een algemener vraagstuk daarvoor te 

weinig uit de grondverf. 

13. Bestudering der ontwerpen met memories van toelichting 

geeft nog aanleiding tot de volgende opmerkingen. 

.Vanneer men de voor de Verdragen gekozen namen leest en 

daarna kennis neemt van de in artikel 2 van het Verdrag voor 

de -Europese Economische Gemeenschap en in artikel 1 van het 

Verdrag van de Europese Gemeen schap voor Atoomenergie gefor

muleerde doeleinden, dan valt al dadelijk 0 0 , dat de namen 

wijzen op een Europese, dus veel ruimere opzet, dan blijkens 

de inhoud en toelichting der Verdragen te verwezenlijken bleek, 

waar slechts van een gemeenschap sprake is, die zich in feite 

allerminst meb de naam "Europees" mag tooien. 

Engeland, de drie Scandinavische landen, IJsland, Fin

land, Zwitserland, Oostenrijk, Ierland, Griekenland, Turkije» 

Spanje en Portugal ontbreken op het appèl, om van Joego-Sla-

vië en de landen achter het ijzeren gordijn niet te spreken. 

Wanneer dan ook op de bladzijden 2 tot en met 4- der 

memorie van toelichting op het Verdrag voor de Europese Eco- . 

nomische Gemeenschap met enige voldoening wordt geconstateerd, 

dat de delegaties er in een "uitermate kort tijdsbestek" in 

slaagden, de Verdragen voor ondertekening gereed te maken, 

dan past daarbij de opmerking, dat de ruime opzet, welke in 

de namen der Verdragen tot uitdrukking komt, in werkelijkheid 

tot aanzienlijk bescheidener proporties inkromp. 

14. Zoals in de memorie van toelichting uitvoerig is uiteen

gezet, is met vrucht voortgebouwd op een aantal compromissen, 

welke reeds in het zogenaamde rapport - Spaak voorkwamen, 
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de aanvaarding waarvan er eveneens toe heeft bijgedragen, dat 
in relatief korte tijd deze ingrijpende Verdragen tot stand 
konden komen. 

Geeft zulks Uwer Majesteits Ministers aanleiding op 
bladzijde 6 der memorie van toelichting in vergoelijkende ter
men over de compromissen te spreken, de ^aad van State is eer
der geneigd in het sterke compromis-karakter vooral een bewijs 
van de onvolkomenheid van het bereikte resultaat te zien. 

De Raad van State is het 'gestelde in de laatste alinea 
van bladzijde 33 van hoofdstuk I der toelichting op het Ver
drag niet duidelijk. 'Iet college vraagt zich namelijk af, op 
welke bepaling de memorie van toelichting doelt. In artikel 
182 is weliswaar sprake van een compromis, doch dit is een 
ander compromis dan dat waarover op bladzijde 33 wordt gespro
ken. Eerstgenoemd is blijkbaar bedoeld om tot een oplossing 
te komen bij een bepaald geschil; het laatstgenoemde heeft 
reeds tot een definitief resultaat geleid, namelijk de vast» 
stelling van de in het Verdrag vermelde regeling. 

Ook artikel 8, lid 4-, is in deze naar 's Raads oordeel 
niet van toepassing, daar het uitsluitend geldt voor het geval, 
dat aan het einde van het zesde jaar geen eenparig besluit in
zake de gemeenschappelijke markt kan worden genomen. De land
bouwpolitiek valt hier klaarblijkelijk buiten. 

13» Een ander aspect van het Verdrag voor de Europese Econo
mische Gemeenschap is' te vinden op de bladzijden 14- en 15 der 
memorie van toelichting, waar de vooruitzichten, welke het Ver
drag voor Nederland opent, aan een beschouwing worden onder
worpen. 

De Raad van State kan niet nalaten op te merken, dat 
hier een opsomming van gunstige toekomstmogelijkheden wordt 
gegeven, waarbij een rechtvaardiging gegrond op feitenmateriaal 
ontbreekt, zodat het optimisme, dat hieruit spreekt, de Raad 
van State niet gemotiveerd voorkomt. Ook het betoog,ten aanzien 
van het gevaar voor ons kostenpeil, van welk gevaar de Regering 
op de bladzijden 20 en 21 der memorie van toelichting zegt het 
bestaan te erkennen, kan de Raad van State niet anders dan ta
melijk zwak noemen. Of de voorspellingen, waaraan de Regering 
zich hier waagt, zullen worden verwezenlijkt, zal immers nog 
moeten blijken. 

16. De Raad van State meent aan hetgeen op de bladzijden 22 en 
23 der Inleiding van de memorie van toelichting wordt vermeld 
omtrent de gevolgde procedure niet stilzwijgend te mogen voorbij-
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De Raad is niet gerust ten aanzien van het gestelde in de 

passage, handelend over de raadpleging van vertegenwoordigers van 

het bedrijfsleven ten behoeve der onderhandelingen. Wanneer men 

kennis neemt van de talrijke kritische beschouwingen uit Jcrinj en 

van het particulier bedrijfsleven afkon stig (waarbij wel in het 

b3/zonder gewezen moge worden op het uit hoofde van de deskundig

heid en het grote gezag van de schrijver zeer lezenswaardige ar

tikel van I/ïr K.P.van der Mande Ie in Economisch-Statiscne 3erichten 

van 20 maart 1957, getiteld: "Den sprong in het duister") t dan 

vraagt men zich af, of bij de onderhandelingen in voldoende mate 

vertegenwoordigers uit die kringen betrokken waren. De mer.orie van 

toelichting geeft op die vraag een antwoord, dat de Raad van Staoo 

niet kan bevredigen. 'Sr is, aldus de memorie van toelichting, eer 

adviescommissie „oor de Sociaal-economische Raad op verzoek der 

Regering in het leven geroepen, welke een reeks adviezen aan de 

Regering deed toekomen. .Zr wordt echter aan toegevoegd, dat deze 

adviezen bijna altijd, op zeer korte termijn moesten worden opge

steld on dat de korte termijn tussen de fcetstandkoming der eind

redactie en de ondertekening der Verdragen niet toeliet, dat de 

adviescommissie ook nog een algemeen eindadvies uitbracht. 

Zonder iets af te trillen .".ingen op de belangrijkkeid van de 

door de adviescommissie verrichte arbeid (de door die commissie 

uitgebrachte adviezen zijn de Raad van State overigens niet bekend) 

is het coliege van oordeel, dat er alle aanleiding ware geweest, 

ten behoev-j van de onderhandelingen over verdragen, die voor het 

economisch leven zo ingrijpend zijn, een rechtstreeks oordeel uit 

te lokken van het Nederlandse bedrijfsleven en niet te volstaan 
i 

met raadpleging van de Sociaal-Economische Raad of een door dit 

lichaam te benoemen commissie. 

Men kan moeilijk ontkomen aan de indruk, dat een groot deel 

van het particuliere bedrijfsleven - niet geheel ten onrechte -

aanstoot neemt aan het feit, dat buiten hen om over vitale be

langen, hen rakende, is beschikt. 

17» De Raad van State betreurt het, dat in artikel 138, lid 2, 

bij de samenstelling van de Vergadering het aantal afgevaardigden 

van de Beneluxlanden geringer is dan die van elk der grote partner-

landen. Dit is bovendien voor de Beneluxlanden een afwijking ten 

ongunste van de bestaande zetelverhouding in de Algemene Vergade

ring EGKS. Het is de Raad niet duidelijk, waarom de Regering hier-

NA, 2.03.01 (Arch. AZ/KMP) (Nationaal Archief, Den Haag) inv.nr. 2851



nede genoe^aak heeft genomen. Hetgeen de sie norie van toolich^in-
zegt, is voor de Raad van State niet overtuigend. 

Deze zetelverdeling is te meer opvallend, waar bij de samen
stelling van het economisch en Sociaal Comité aan Nederland en 
België tezamen een gelijk aantal zetels is toegewezen als aan alk 
der grote partnerlinden, terwijl bovendien Lunerburg daarin 5 
zetels bezet. 

De Raad van State betreurt net ten zeerstedat blijkens 
artikel 14-8 de Benelux alleen geen besluit kan tegenhouden, niet
tegenstaande zij drie staten vertegenwoordigt, behoudens in. het 
geval, dat de Raad een besluit neemt, waarvoor niet een voorstel 
van de commissie vereist is. 

De memorie van toelichting is in hoofdstuk III, V.lz.9, nunt 
niet geheel in overeenstemming net het bepaalde in artikel 14-8, 
waarin gesproken wordt van besj.uiten "genomen op voorspel van de 
coi&dLssie*, hetgeen iets anders is dan de gevallen "waarin geen 
instemming v.an de commissie vereist is". 

Het ontgaat hst college hoe het mogelijk zal zijn, dat ie 
Raad met eenparigheid een besluit zal kunnen nemen zolang de lid
staten niet tot overeenstemming zijn kunnen komen, gelijk artikel 
20, derde alinea, veronderstelt. 

18. Ofschoon naar de let eer van artikel 84-, eerste lid, de be
palingen van Titel IV (het Vervoer) niet van toepassing zijn voor 
de zeevaart en de luchtvaart, wordt in het tweede lid van genoemd 
artikel de mogelijkheid geopend "passende bepalingen" voor deze 
twee vormen van vervoer in het leven te roepen. 

In de jaarrede, uitgesproken door de aftredende voorzitter 
van de Koninklijke Nederlandse Reaersvereniging op 29 sei 1957 
wordt in venband met het bovenstaande uiting gegeven aan een ge
voel van onbehagen, waar hij zegt: "De wereldomspannende activi
teit van de scheepvaart en de daaraan noodzakelijk inhaerente 
vrijheid op commercieel terrein verdraagt zich niet met de beper
kingen, welke zouden kunnen voortvloeien uit en gekarakteriseerd 
worden door een verdrag, dat de economische betrekkingen tussen 
slechts een zestal Europese landen zal regelen". 

De Raad van State kan zich in het algemeen met de zienswijze 
van genoeir.de voorzitter- verenigen. 

Ket college vertrouwt, drt de i-,egering bij de overweging van 
••passende bepalingen" haar standpunt niet zal bepalen dan na over
leg met vertegenwoordigers van de Nederlandse scheepvaart. 
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19» Kennisneming van de memorie van toelichting nopens de artikelen 

85 en volgende geeft de Raad van State niettemin aanleiding tot het 

stellen van de vraag, of "artikel 85 niet in feite tendeert in de 

richting van een verbodswetgeving. 

Het valt naar 's Raads oordeel ook al door de gebezigde be

woordingen "verboden zijn alle overeenkomsten enz." moeilijk te be

twijfelen, dat hier sprake is van een verbodswetgeving. Bepaald af

wijzend zou de Raad daar niet tegenover willen staan. 

Hij vraagt zich echter af, of hetgeen op de in de artikelen 

85 en 86 volgende voorschriften van het Verdrag voor de .toepassing 

van die artikelen binnen de termijn van drie Jaren in uitzicht wordt 

gesteld, het aprioristisch beslissend voorschrift van het tweede lid 

van artikel 85, nl. dat de krachtens dit artikel (bedoeld zal zijn 

krachtens het eerste lid van dit artikel) verboden overeenkomsten 

of besluiten van rechtswege nietig zijn, niet onaanvaardbaar maakt. 

Het is begrijpelijk, dat het in het eerste lid van artikel 85 

opgesomde in algemene en vage termen is vervat. De laad begrijpt 

ook, dat er omstandigheden zijn, waarin zekere overeenkomsten en 

besluiten, vallende onder de verbodsbepaling van het eerste lid, 

toelaatbaar moeten worden geacht, hetgeen aanleiding gaf tot het 

opstellen ven. het derde lid van dat artikel. Doch een en ander 

doet opnieuw de vraag rijzen, wat naar het tweede lid dan recht 

is. De Raad laat nu nog daar, wat de Juiste betekenis kan zijn van 

het-in het strafrecht als eenzijdige handeling bekende - "vervalsen" 

van de mededinging in de gemeenschappelijke markt door middel van 

overeenkomsten, te eer als raen overweegt, dat deze "valsheid" naar 

het bepaalde in het dorde lid van. artikel 85 onder ie daarbedoelde 

omstandigheden toelaatbaar zou kunnen worden geacht. 

20. De vraag rijst, of het mogelijk zou zijn binnen de ¿uro.ae.rkt 

het tegengaan van discriminatie wegens nationaliteit, een beginsel, 

dat met de mond zo hartstochtelijk wordt beladen, ook in de praktijk 

beter doorvoerbaar te aiaken door het meer in details regelen van 

een beroepsinstantie'. In de memorie van toelichting, hoofdstuk III, 

blz.14- e.v., wordt vrij uitvoerig medegedeeld, hoe de procedure 

zal zijn, indien "Raad"of "Commissie" een onregelmatig besluit heb

ben genomen, of zich in strijd met hun verplichtingen onthouden 

hebben van het nemen van een besluit. 

Het grote gevaar gelegen in discriminatie wegens nationaliteit 

bestaat echter niet in handelingen - positieve of negatieve - van 

officiële organen van de Europese Economische Gemeenschap, naar in 

Handelingen van lagere, regionale of plaatselijke overheidsorganen, 
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die - wetende, dat een nationale onderneming door een blijkbaar 
goedkoper werkende onderneming in één der lid-staten is verdrongen 
de uitvoering van het werk van die "buitenlander" op onredelijke 
wijze beraoeilijken. Deze discriminatie, waarvan het gevaar niet 
denkbeeldig is, roept - nu gezien in het groter verband der Buro-
markt - haast vanzelf een vergelijking.op met het bepaalde in het 
wetsvoorstel "Beroep tegen beschikkingen krachtens de V/et economi
sche mededinging". 

In de rede, die de Minister van Economische Zaken heeft gehou
den bij de installatie van de Commissie van Advies beroep economi
sche mededinging, zeide Prof.Zijlstra o.m.: "Zoals ik reeds in de 
Kamer heb opgemerkt, kan het dirigisme van kartels uitermate ver 
gaan. Bij de keuze der methoden tot uitvoering van een vastgestel
de ordening is men daarbij veelal aanzienlijk minder gereserveerd 
dan de overheid Onpartijdigheid bij beslissingen over 
levensbelangen van een onderneming is niet altijd voldoende verze
kerd. Ondernemingen worden soms economisch te gronde gericht en 
nieuwe ondernemingen in hun opkomst belemmerd zonder dat hiervoor 
naar maatstaven van algemeen belang gemeten geldige motieven kunnen 
worden aangevoerd", (blz.2, "Rapport der betreffende Commissie). 

De ernstige vraag moet worden gesteld, of men in deze uitsprc 
ken van Prof.Zijlstra in het kader van de Euroiaarkt het "dirigisme 
van kartels" niet kan vervangen door het nationalistisch streven 
van nationale, regionale of locale overheidsinstanties van lid-sta-
t . . De praktijk van het bedrijfsleven, dat in het buitenland werkt 
of vaste voet tracht te verkrijgen, wijst, naar de Raad van State 
meent, in de richting, dat men ook daar veelal weinig "gereserveerd" 
is in de keuze der methoden ter bereiking van wat de een of andere 
lagere overheidsinstantie als nationaal-economische doelstellingen 
beschouwt. 

In de memorie van toelichting betreffende het Buromarktverdrag 
zegt het Kabinet: "Be mogelijkheid van een actie, ingesteld dcor 
een privé-persoon tegen een besluit of onthouding van een instelli 
der Gemeenschap is dus beperkt gehouden en omvat dus met name niet 
alle gevallen, waarin de belangen van de privé-personen worden ge
schaad" (hoofdstuk III, blz . 1 5 ) . Het Kabinet voegt hieraan toe: 
"Uiteraard kan de staat steeds voor de belangen van zijn onderdanen 
opkomen door uit eigen hoofde een van de beide genoemde acties in 
te stellen". 
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Deze laatste zin laat aan Vaagheid niets te wensen over. Tech 
lijkt het mogelijk hier wat meer te preciseren door te verrijzen 
naar het door de Commissie-Donner aangegeven, beroepscollege, waarin 
de aanwezigheid van het deskundig element verzekerd wordt door " 
"byzondere leden". 

Is het - wat waarschijnlijk moet worden geacht - niet mo-elijk 
deze gedachte in te voegen in het Verdrag Euromarkt, dan zou het 
toch als nationale procedure tegen dit soort discriminatie in uit
zicht kunnen worden gesteld, teneinde het de Regering van een lid
staat mogelijk te maken beslagen ten ijs te komen bij het instellen 
van een actie om voor de belangen van zijn onderdanen op' te konen. 

Weliswaar wordt dan nog niet voldaan aan een andere eis, die 
Prof.Zijlstra in zijn irvstallatie-rede stelde, nl.: "dat een zeer 
spoedige uitspraak na een ingesteld beroep" van groot belang is, 
maar de mogelijkheid van een voorgeschreven procedure om in iDuro-
markt-verband te protesteren tegen discriminatoire onredelijke en 
onzakelijke maatregelen zou toch na verloop van tijd een zeaere pre
ventieve uitwerking kunnen hebben. 

De Ivlaud van State denkt hierbij bijvoorbeeld aar, een arbitrage-
apparatuur als die van de Internationale Kamer ven Koophandel. 

21. Het komt de Raad van State voor, dat het bepaalde in artikel 
225, tweede alinea, wol zeer ver gaat en bovendien onduidelijk is. 
Immers niet alleen is de in staat van beschuldiging gestelde lid
staat tevoren niet in de gelegenheid de "opmerkingen" te maken r 

waartoe de klacht hem aanleiding geeft, hij kan er zelfs geheel on
kundig van zijn, dat een klacht tegen hem is ingediend. Artikel 
1G6, waarin is voorgeschreven, dat de advocaat-geueraal in het open
baar conclusies moet nemen, is ten deze.geen waarborg, let de be
schuldigde staat voldoende gelegenheid Inrijgt zich te rechtvaardi
gen en zulks te minder, daar het Hof in deze "beslist" net gesloten 
deuren. V/at is, zo vraagt de Raad van State zich af, hiervan ie 
bedoeling? Dat het Hof zich in raadkamer terugtrekt om tot een be
slissing te komen is vanzelfsprekend, maar dan is ook blijkbaar be
doeld, dat de behandeling net gesloten deuren plaats vindt, zodat 
dan ook de advocaat-generaal niet in het openbaar zijn conclusies 
zal kunnen nemen. 

Bedacht dient te „orden, dat het hier kan gaan om hetgeen de 
in staat van beschuldiging gestelde staat als zijn hoogste belangen 
beschouwt; artikel 224- spreekt zelfs van geval van oorlog, van 
ernstige internationale spanning, van ernstige binnenlandse onlusten 
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Dient onder dergelijke omstandigheden dan voor de Europese Econo
mische Gemeenschap een uitzonderingsrecht te gelden? Sn hoe zal -
zo vraagt de Raad van State zich af - dit dan kunnen worden gehand
haafd? 

Temeer treft in dit verband, dat het verdrag ten aanzien van 
de nationaliteit van de rechters en van de advocaten-generaal ten 
onrechte geen enkel voorschrift geeft. 

Is het de bedoeling, dat het Statuut, bedoeld in artikel 188, 
over een en ander nadere voorschriften geeft, zo vraagt de Raad 
zich af. 

22. Ten aanzien van de memorie van toelichting moge de Raad van 
State nog het volgende opmerken. 

In hoofdstuk I, blz.53» derde regel van boven, ware in plaats 
van "8 jaar" te stellen: gedurende de eerste twee étappes. 

In hoofdstuk II, op blz. 4-6, ware n ie t van "5" te spreken, 
doch van: rekeneenheden, in overeenstemming met de tekst van arti- , 
kei 4 van het Protocol, blz. 220. De mogelijkheid immers is niet 
uitgesloten, dat de dollar vroeg of laat devalueert of revalueert. 
Jen toelichting, dat de rekeneenheid overeenkomt met de huidige 
goudwaarde van de dollar is lier op haar plaats. 

In hoofdstuk III, op blz.11, 2e regel van boven, ware in plaats 
van "beslissingen" te stellen : beschikkingen. 

In hoofdstuk .V, op blz. 15 , 1ste alinea, laatste regel, dient 
in plaats van "artikel 135, lid 5" te worden gesteld: artikel 133» 
lid 5-

Tenslotte zij nog opgemerkt, dat in de Nederlandse tekst van 
artikel 103, vierde lid (blz.87), ten onrechte "certains produits" 
vertaald is mettbedoelde produkten. 

Conclusie. 
In het bovenstaande moest de Raad van State zich noodgedwongen 

beperken tot enige grepen uit het ter beschikking staande omvangrij
ke materiaal en. aan tal van punten voorbijgaan. 

Ofschoon het college tegen meer dan één onderdeel van het Ver
drag tot oprichting van de S.E.G. ernstige bedenkingen koestelt, is 
het, niet zonder aarzeling, tenslotte van mening, dat, waar de in
tegratie-gedachte, welke eraan ten grondslag ligt, als politieke en 
sociaal-economische doelstelling moet worden aanvaard, zulks ook 
geldt voor het verdrag zelf. 
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Het college spreekt de hoop uit, dat de talrijke onvolkomen
heden, leemten en onzekerheden, die het verdrag ontsieren, zullen 
kunnen worden opgelost in een geest van vruchtbaar overleg, en dat 
de offers, welke worden gebracht, tenslotte zullen blijken niet 
tevergeefs te zijn geweest. 

Daarbij zal het van doorslaggevend belang zijn, dat alle uit
voerende organen te goeder trouw medewerken aan de toepassing van 
de verdragsbepalingen en dat van Nederlandse zijde de Nederlandse 
beiangen met kracht en volharding verdedigd \.orden. 

De inst3lling v?n een vrijhandelszone is van het grootste be
lang te achten als aanvulling op dit Verdrag. Daarom moge de Raad 
van State in overweging geven met de indiening van het wetsontwerp 
te wachten totdat het Kabinet kennis zal hebben genomen van het 
rapport, dat op 'jl juli a.s. aan de Raad van de 0.5.3.8. moet worden 
ingediend. ("ITATO Letter", na art 1957, blz.16). 

Ten advieze overcraande, moge de Raad van State Uwer Majesteit 
zeer eerbiedig in overweging geven, het wetsontwerp eerst te zenden 
aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat aan de bovenstaande 
opmerkingen ernstig aandacht zal zijn geschonken. 

De Vice-President van de 
fr&ad van State, 
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© / / ~ 11a. 
FOTO-Bt.Z. 

No ./W 

Kraciitens machtiging van Uwe Majesteit heeft de Llinister 

van Buitenlandse Zaken mede namens al zijn ambtgenoten bij de 

Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een wetsontwerp 

met memorie van toelichting, houdende goedkeuring van het 

Verdrag tot oprichting van de itfuropese Gemeenschap voor Atoom

energie. 

De Rrad van State begroet met instemming de poging tot 

bevordering ener versnelde toepassing van de kernenergie als 

bron van ontwikkeling en vernieuwing der produktie. Over de 

urgentie van voorzieningen, die het mogelijk zullen maken, 

dat, zo algemeen mogelijk en zoveel mogelijk op gelijke voet, 

wordt gedeeld in de voordelen, die de ontwikkeling van de kern

fysica aan de mensheid belooft, kan nauwelijks verschil van 

mening bestaan. 

De Raad van State sluit zich zen deze aan bij de woorden 

van de ITobelprijswinnaar Niels Bohr in zijn voorwoord tot 

"One world or Kone": 

"Civilization is presented with a challenge more serious 

perhaps than ever bef ore, and the fate of humanity will depend' 

on its ability to unite in averting common dangers and joint-

ly to reap the benefit from the immense opportunities which 

the progress of science offers". 

Toekomstige toepassingen van de kernenergie op grote 

schaal zijn slechts denkbaar, wanneer een zeer ruime mogelijk

heid daarvoor open staat. De tegenwoordig nog bestaande belem

meringen in het handelsverkeer en de beperktheid der middelen 

in de afzonderlijke landen van ï̂ iropa staan aan de ontplooid

en toepassing van deze nieuwe wetenschap in de weg. 

De Raad van State betreurt het, dat blijkens de memorie 

van toelichting het opstellen van een gecoördineerd programma 

voor opwekking van kernenergie ten behoeve van de elektrici

teitsvoorziening in een verder verschiet ligt en het eigeniij-
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ke kader der Gemeenschap te buiten gaat. .Vaar zowel in inge

land als in de Verenigde Staten van Amerika reeds zulke be

langrijke resultaten zijn bereikt bij de praktische toepassing 

van atoomenergie meent de Raad, dat er voor .Vest-Suropa alles 

aan gelegen is de thans bestaande achterstand ten spoedigste 

in te halen, desnoods door gebruik te maken van de installatie 

door gegadigden van deze mogendheden te leveren. Uit de dag

bladartikelen blijkt, dat mogelijke levering van deze instal

laties sterk de aandacht van genoemde mogendheden trekt, om

dat hiermede grote bedragen gemoeid kunnen zijn. Het schijnt 

derhalve wenselijk om hand aan hand met de eigenlijke doel

stelling van het Verdrag reeds thans in de memorie van toe

lichting ten deze de zienswijze van Uwer Lajesteits Ministers 

te vermelden, in het bijzonder voor wat de oprichting van 

kernreactors ten behoeve van de elektriciteitsvoorziening in 

ons land aangaat. 

ïen advieze overgaande, moge de Raad van State Uwer -

Majesteit zeer eerbiedig in overweging geven, het wetsontwerp 

te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat aan 

het bovenstaande aandacht zal zijn geschonken. 

Coll.: 

De Vice-President 

van de Raad van State, 
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18 juni 1957. 

111>. FOTO-BiZ. 

Krachtens machtiging van Uwe Majesteit heeft de Minister 
van Buitenlandse Zaken mede namens al zijn ambtgenoten bij de 
Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt een wetsont
werp met memorie van toelichting, houdende goedkeuring van de 
Overeenkomsten met betrekking tot bepaalde instellingen, welke 
de Europese Gemeenschappen gemeen hebben. 

De Haad van State kan zich met de strekking en inhoud 
van het wetsontwerp verenigen. 

De Eaad van State moge er de aandacht op vestigen, dat 
zijns inziens ernstige bedenkingen bestaan tegen de wijziging 
van de zetelverhouding in de Algemene Vergadering der Europese 
Gemeenschap voor Kolen en Staal, voorzien in artikel 2 van het 
onderhavige Verdrag, zoals het college reeds mocht opmerken 
onder punt 17 van zijn advies betreffende het E.E.G.-verdrag. 

Ten advieze overgaande, moge de Raad van State Uwer 
Majesteit zeer eerbiedig in overweging geven, het wetsontwerp 
te zenden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, nadat aan 
het bovenstaande aandacht zal zijn geschonken. 
Coll. : U 

>" 
De Vice-President 

van de Raad van State, 
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FOTO-BtZ. 
's-Gravenhage, 18 juni 1957. 

Afzonderlijk advies van de leden van de Raad van State 

LIr P.vV.J.H. Gort van der Linden, Dr J.... tfeyer Ranneft en 

LIr J.R.M. van Angeren, behorend bij het advies van de Raad 

van State van 18 juni 1957 , n o . 1 1 . 

Gebruik makende van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 33 der 

V/et op de Raad van State, veroorloven ondergetekenden zich het 

navolgende eerbiedig onder de aandacht van Uwe Majesteit te oren-

gen. 

3ij het afwegen van de voor- en nadelen van het Euromarktver-

drag, zoals dit ook in 's Raads advies is geschied, zijn de onder

getekenden tot de slotsom gekomen, dat de nadelen zo zeer de voer

delen overtreffen, dat zij het niet verantwoord achten, de eind

conclusie van het advies van de Raad van State tot de hunne te 

maken. 

"/Vanneer zij, evenals de Minister van Staat Jhr Mr Dr A.W'.L. 

Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (eerbiedige verwijzing naar 

diens Groninger rede bladzijden 46 en 47) het vraagstuk van de 

samenwerking van de zes landen bezien, dan gevoelen ook zij zich 

door geen genegenheid of culturele belangstelling gedreven, die 

niet in gelijke mate vóór andere, met name Angelsaksische en Scan

dinavische landen zou bestaan. Ook politiek en economisch lijken 

hun onze betrekkingen tot die anderen voor het heden en de toekomst 

niet van minder gewicht. Erkennende, dat een economische samen

werking, welke tot verlaging en uiteindelijke afschaffing van 

douane-barrières zal voeren, aanzienlijke voordelen zal opleveren, 

mogen zij er eerbiedig op wijzen, dat dit Verdrag veel verder 

gaat en vrijwel zonder uitgewerkte richtlijnen mede de landbouw

politiek, de verkeerspolitiek en grote delen van de sociale, eco

nomische en fiscale politiek beoogt te beheersen. Bovendien zul

len niet-Europese landen en gebieden, met welke de deelgenoten 

aan het Verdrag bijzondere betrekkingen onderhouden, onder de in 

het Verdrag genoemde reserves bij de te creëren Gemeenschap worden 

geassocieerd, 

- De -
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De ondergetekenden menen, dat ITederland bij aanvaarden van 

dit Verdrag de ernstige waarschuwing van de Heer Van Starkenborgh 

in de wind slaat, nl. dat wij ons ervoor mogen hoeden in een be

perkte groep van landen naar machtspolitieke problemen van grotere 

deelgenoten te worden meegetrokken. 

Daarbij trekt de aandacht, dat door de discriminerende bepa

lingen inzake de stemverhoudingen aan Ilederland, dat als klein land 

toch slechts een bescheiden, zij het waardevolle, invloed kan uit

oefenen, bovendien nog een met het oog op zijn overwegende natie— 

nale belangen onevenredige kleine stem wordt toegekend. 

Gok in 's Haads advies wordt aandacht gewijd aan de vele on

zekerheden, die het Verdrag, vrucht van overhaast en onvolledig 

overleg, openlaat en aan de ernstige nadelm, welke vele gewichti

ge delen van *s lands welvaart bedreigen, waarvan de gevolgen zo

wel voor de arbeiders ais voor 's lands financiële belangen niet 

te overzien zijn. Dit alles kan een bijna roerend beroep op het 

vertrouwen in de deelgenoten aan het Verdrag noch een nadere uit

eenzetting in de memorie van toelichting niet ongedaan naken, ter

wijl de zeer beperkte invloed van ..ederland weinig of geen kans 

biedt, dat in nader overleg op basis van dit Verdrag een afdoende 

verbetering tot stand zal komen. 

Voor de ondergetekenden betekent dit Verdrag dus een sprong in 

het duister op grond .van voordelen, die slechts uit niet verder ge

staafde verwachtingen bestaan, terwijl de nadelen onmiddellijk e:. 

reëel zijn. Bereid om de weg op te gaan naar meer volledige belan

genbehartiging, groter verantwoordelijkheid en voller leven als lid 

der volkerengemeenschap, kunnen zij de volledige opheffing onzer 

nationale zelfstandigheid, welke als uiteindelijk doel van deze be

perkte gemeenschap niet verheimelijkt wordt, niet als van hun bege

ren aanvaarden. 

Op grond van het bovenstaande zien de ondergetekenden zich ge

noopt, Uwer Majesteit zeer eerbiedig in overweging te geven, het 

wetsontwerp tot goedkeuring van het Verdrag betreffende de 2uromarkt 

in overweging te houden en vooralsnog niet te zenden aan de Tweede 

Kamer der Staten-Generaal. 
coii.: 

De leden van de .Raad van State, 

Y>1 £ 
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