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's-Gravenhage, 2 juli 1957. 
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Blijkens kabinetsreacript van 17 juni 
1957, nr.6, machtigde Uwe Majesteit de ,aad van 
State zijn rapport betreffende het ontwerp van 
wet tot goedkeuring van het Verdrag t o t oprich
ting van de Europese acononiiache Gemeenschap 
rechtstreeks aan de ondergetekende te doen toe
komen. Dit advies, gedateerd 18 juni 1357, nr.11, 
moge Uwer Majesteit hierbij v,orden aangeboden. 

1. Ondergetekende heeft van het door de 
Raad uitgebrachte omvangrijke en gedegen Advies 
nfc t grote - andacht kennis genomen. 

Zijn beschouwing m a r aanleiding van 
het advies moge Uwer Liajesteit hiernevens eerbie
dig ter overweging worden aangeboden. 

Allereerst zij het ondergetekende even
wel veroorloofd zijn voldoening uit te spreken 
over het feit, dat de Raad het Verdrag - niettegen 
sttande de daarin geconstateerde onvolkomenheden, 
leemten en onzekerheden - aanvaardbaar acht en 
Uwer Majesteit tenslotte adviseert h--t wetsontwerp 
aan de Tweede Kamer der Staten-Genera;:! te zenden. 

Voorts moge worden opgemerkt, dat de 
beschouwingen en overwegingen van de Raad ertoe 
hebben geleid, dat - zoals nader zal blieken - de 
Memorie van Toelichting alsnog op enige punten 
werd aangevuld of gewijzigd. 

2. Ondergetekende koestert begrip voor de 
moeilijke positie waarin de Raad werd geplaatst 
tengevolge van de door de Ministerraad geuite 
dringende wens Dij de behandeling van het ontwerp 
van wet de grootst mogelijke spoed te betrachten. 
Hij rekent het de Raad tot een bijzondere verdiens 
dat hij, niettegenstaande de daarin verbonden 
grote bezwaren, erin is geslaagd op korte termijn 
een diepgaand advies uit te brengen omtrent de 
onderwerpelijke uiterst omvangrijke en gecompli
ceerde materie. 

Uiteraard onderschrijft ondergetenende 
de mening van de Raad dat voor verdragen, waarin 
de souvereiniteit van Nederland wordt ingeperkt 
en wc-arbij tal van vitale delen van 's lands eco
nomische, sociale, landbouw- en verkeerspolitiek, 
zomede het beleid met betrekking tot de overzeese 
gebieden nauw zijn betrokken, rustige bestudering 
ook door de Raad in 's lands belang is geboden. 

Kader rapport betrefïende 
goedkeuring van het Verdrag 
tot oprlohting van de Europese 
Economische Gemeenschep, 

A;JJ DE KOKIHGIH 
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Het onderhavige verzoek aan de Raad om 
spoed te betrachten werd evenwel ingegeven door de 
overweging, dat de parlementaire goedkeuringapro
cedure hier te lande - onder meer wegens de te 
verwachten uitgebreide schriftelijke gedachtenwisse-
ling tussen Staten-Genc-raal en Regering - waar
schijnlijk meer tijd sou vergen dan in de overige 
deelnemende landen. Bov-rndier mag niet uit hex oog 
verloren worden, dat zowel in Duitsland en Frankri-'i 
als in België de zgn. Tvropese Verdragen" reeds 
MËige tijd geleden aan de nationale parlementen ter 
goedkeuring werden voorgelegd. Volgens de laatste
lijk ontvangen informaties dient men zelfs neg 
steeds rekening te houden met de mogelijkheid^ dat 
in Frankrijk en Duitsland de parlementaire goeêket*-
ring vóór het zomerreces haar beslag zal krij -JÏI. 
Daartegenover zou de parlementaire goedkeuring in 
Nederland - indien door Regering en Staten-Generaal 
aan de behandeling van het ontwerp geen bijzondere 
voorrang zou worden verleend - dit jaar niet reer 
uogen v/orden verwacht. 

Hoewel de ondergetekende het geenszins 
aan te bevelen acht - uede gelet op de ervaring 
opgedaan met het Verdrag tot oprichting van ae 
Europese Defensie Gemeenschap - dat Nederland als 
één der eersten tot ratificatie van het Verdrag zou 
overgaan, ware anderzijds bij voorkeur het risico 
te vermijden, dat door een te lange duur der foed-
keuring3procedure in Nederland het gevaar ontstaat, 
dat de eventuele inwerkingtreding der Verdragen 
zou worden vertraagd. 

Ook met inachtneming van het tijdschema, 
dat ondergetekende voor ogen staat, zal de parle
mentaire behandeling vrijwel zeker in Nederland 
eerst op een later tijdstip zijn voltooid dan in 
verschillende der andere landen. 

Uit het vorenstaande blijkt, dat de mening 
van de Raad, dat de motieven voor het verzoek aan 
de Raad zouden zijn gelegen in het gestelde op 
bladzijde 5 der Memorie van Toelichting, op een nia-
verstand moet berusten. Dit misverstand is wellicht 
mede ontstaan tengevolge van de niet geheel duide
lijke formulering der Memorie van Toelichting op dit 
punt. 

De bedoelde passage beoogt slechts tot uit
drukking te brengen om welke redenen tijdens de 
fase der onderhandelingen naar spoed werd gestreefd. 
Door wijziging der redactie kan verder misverstand 
daaromtrent thans uitgesloten worden geacht. 

De door de Raad opgeworpen vraag of naar 
het oordeel van ondergetekende de politieke si
tuatie in een aantal partnerlanden, waaronder 
Frankrijk, thans nog maximaal gunstig moet worden 
geacht voor het doen ratificeren der Verdragen, ver
liest in dit verband daarmede tevens haar belang. 
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3. D« Raad van State ia van oordeel, dat de 
onderhavige wetsontwerpen met 2/3 meerde-heid moe
ten worden goedgekeurd. Het Hoge College grondt 
dit oordeel enerzijds op de bepalingen van de 
artikelen 14, lid 7,en 33 , lid 8, van het 2,20-
Verdrag, welke bepalingen zouden afwijken van 
artikel 60, lid 2, der Grondwet, anderzijds op 
het bepaalde in artikel 177, laatste lid, van het 
EEG-Verdrag, dat een afwijking zou inhouden van 
het gestelde in artikel 170, lid 1, der Grondwet. 

Op beide punten kan de ondergetekende 
het oordeel van de Raad van State niet delen. 

Het is juist, dat de artikelen 14, lid 7, 
en 33» lid 8, van het ESG-Verdrag de mogelijkheid 
openen om de bepalingen van artikel 14, leden 1 
tot en met 6, respectievelijk de procedure voor
zien in artikel 33 , leden 1 tot en met 7, te wij
zigen door middel van een besluit van de Raad van 
Ministers, orgaan der EEG. Een soortgelijke, zij 
het ook op veel ruimere schaal werkende mogelijk
heid om wijziging van verdragsbepalingen te vol
trekken bij besluit van een volkenrechtelijke or
ganisatie, is vervat in artikel 95» derde en 
vierde lid, en in artikel 81 van het SGZS-Verdrag, 
Ock overigens is de figuur van inwerkingtreding 
van een wijziging van een multilateraal verdrag 
voor een Staat, eventueel ook zonder goedkeuring 
van de wijziging door het parlement van die Staat, 
niet onbekend. Als voorbeeld hiervan kan art. 108 
van het Handvest der Verenigde Naties worden ge
noemd. 

Het EGKS-Verdrag en het Handvest der Ver
enigde Naties zijn voor Nederland in werking ge
treden vóóV het tijdstip waarop de bepaling van 
het huidige tweede lid van artikel 60 in de Grond
wet werd opgenomen. Deze verdragen werden niet 
geacht in strijd te zijn met of af te wijken van 
de toen geldende Grondwetsbepalingen. Het is ech
ter bezwaarlijk in te zien, dat het opnemen van 
artikel 60, lid 2, der huidige Grondwet beoogde 
voortaan alle verdragsartikelen van voornoemde 
strekking onder de werking van het huidige artikel 
63 der Grondwet te brengen. De mogelijkheid om 
krachtens een verdragsbepaling wijziging te bren
gen in andere bepalingen van het zelfde verdrag 
langs andere weg dan die van een nieuw verdrag kan 
op zichzelf, gezien de strekking van artikel 76 
der Grondwet, niet een afwijking van de Grondwet 
zijn* 

Evenmin kac ondergetekende rs Raada op
vatting delen, dat het bepaalde in artikel 177, 
laatste lid, van het EEO-Verdrag zou afwijken van 
de in de Grondwet geïncorporeerde onafhankelijk
heid onzer reohterlijke macht. Ook deze verdrags
bepaling is in wezen niet verschillend van die, 
vervat in artikel 41 van het EGK'J-verdrag. 
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Juist bij verdragen, waarvan de bepalingen 
diep ingrijpen in de nationale huishouding en dus 
ook in het nationale rechtsverkeer, is het van 
het grootste belang, dat een uniforme uitleg van 
die bepalingen in alle bij het Verdrag partij zijn
de Staten zij verzekerd. De enige wijze waarop 
dit afdoende kan worden geregeld, is het vaststel
len van voorschriften als vervat in artikel 177 
van het ^EG-Verdrag. De uitspraak van het Hof 
van Justitie heeft niet rechtstreeks betrekking op de 
rechtsverhouding tussen de partijen in het geding 
voor de nationale rechter; de uitspraak betreft 
de prejudiciële vraag. Het blijft aan de nationale 
rechter voorbehouden om, met inachtneming van de 
uitspraak van het Hof, in het geding te beslissen. 
Het is ondergetekende dan ook niet duidelijk, hoe 
hierin gezien kan worden het "afgetrokken worden 
van de rechter, die de wet hem toekent" (Art. 170, 
lid 1 der Grondwet). De ondergetekende ie overigens 
van oordeel, dat artikel 170, lid 1, in zoverre het 
spreekt van een door de :Tet toegekende rechter, 
geen belemmering kan zijn voor het bij of krachtens 
verdrag aanwijzen van een bevoegde internationale 
rechter. Ook hier verzet de strekking van de in 
1953 in de Grondwet opgenomen bepaling van artikel 
67 zich tegen een interpretatie volgens wel, e artikel 
170 der Grondwet ook buiten het nationale bestel een 
monopolie voor de nationale wetgever stipuleert. 

4. Met de beschouwingen welke door de Raad in 
zijn Advies v/erden gewijd aan de algemene strekking 
van het TiGG-Verdrag en de opbouw van een Uuropese 
Gemeenschap kan ondergetekende volledig instemmen. 

De daaraan verbonden conclusies ten aanzien 
van de inhoud en de betekenis van het begrip sou— 
vereiniteit in het huidige tijdsgewicht maakt hij 
gaarne tot de zijne. 

5« Ook naar de mening van ondergetekende raakt 
het onderhavige Verdrag Suriname onderscheidenlijk 
de Nederlandse Antillen overeenkomstig artikel 11 
van het Statuut van het Koninkrijk. 

De beraadslagingen over de voornaamste be
ginselen van het Verdrag en de daaromtrent aan de 
Nederlandse delegatie te Brussel te geven instruc
ties, heb en op grond van artikel 27 van genoemd 
Statuut plaats gehad in vergaderingen van de Raad 
van Ministers van het Koninkrijk. 

Naar aanleiding van de daaromtrent door de 
Raad ge.iankte opmerking werd alsnog in de Memorie 
Van Toelichting vermeld, dat tijdens de onderhan
delingen regelmatig overleg werd gepleegd met de 
Gevolmachtigde Ministers van Suriname en van de 
Nederlandse Antillen in verband met de mogelijke 
gevolgen van de instelling van een Europese Gemeen
schappelijke Markt voor deze landen. 
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Naar aanleiding van het in deze paragraaf 
gestelde, waarin de Raad van State zich afvraagt 
hoe bereikt kan worden, dat binnen afzienbare tijd 
de Nederlandse sigaren- en tabaksindustrie in 
staat gesteld zal kunnen worden in Frankrijk vrij 
te concurreren met de Franse tabaksregie, deelt 
ondergetekende mede, dat op dit geval - zoals de 
Raad van State zelf reeds opmerkt - van toepas
sing is artikel 37 van het Verdrag. De bedoeling 
van dit artikel is, dat voorzover de import wordt 
belemmerd door staatsmonopolies, deze import "•elei 
delijk wordt vergroot volgens het ritme dat geldt 
bij de afschaffing van kwantitatieve restricties. 
Uiteraard kan niet worden voorspeld op welke wijze 
in de praktijk de verplichtingen, die uit dit 
artikel voortvloeien, zullen v/orden gerealiseerd, 
aangezien de modaliteiten der aanpassing door de 
regeringen zelf worden bepaald. 

Hoewel dit artikel zoals het thans is ge
formuleerd, zeker niet ideaal is, betekent het 
niettemin een flinke stap vooruit op de huidige 
situatie, aangezien tot nu toe ten aanzien van de 
eliminering van de restrictieve werking van 
staatsmonopolies nauwelijks enige internationale 
regel van belang bestond. 

Naar aanleiding van de opmerkingen van de 
Raad over het gevaar van een overheersing van de 
Gemeenschap door Duitsland zou ondergetekende 
zich met de conclusie van de Raad in het slot 
van punt 7 willen verenigen. lüj zou er voorts 
op willen wijzen, dat de institutionele opzet van 
de Gemeenschap een dergelijke overheersing vrijwel 
onmogelijk maakt. 

De verwezenlijking van een vrijhandelszone, 
welke zo ruim mogelijk is en een zo groot moge
lijk deel van de onderlinge handel omvat tussen 
de betrokken landen, dient naar de mening van de 
ondergetekende zeker te worden bevorderd. Van de 
moeilijkheden, welke de Raad signaleert met 
betrekking tot de landbouwprodukten in de verhou
ding met Bngeland, is ondergetekende zioh bewust. 
Tle Regering zal zeker geen genoegen nemen met 
een uitsluiting zonder meer uit de vrijhandelszone 
van landbouwprodukten, welke circa 1/3 van de 
Nederlandse export uitmaken. 

Inderdaad bestond bij ondergetekende 
aanvankelijk overwegende bezwaren ten aanzien 
van de Franse voorstellen inzake de wijze, waarop 
de overzeese gebiedsdelen met de Gemeenschappelijke 
Markt zouden moeten worden geassocieerd. Tijdens 
de onderhandelingen werd door de Nederlandse ver
tegenwoordigers krachtig stelling genomen tegen 
de daaromtrent aan Franse zijde bestaande ziens
wijze. Dit heeft ertoe geleid, dat een regeling 
tot stand is gekomen, die tegemoet komt aan de 
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oorspronkelijk bij Nederland en de andere deelne
mende landen bestaande bezwaren. 

De op blz. 8 van het \dvies van de Raad 
genoemde waarborgen acht ondergetekende afdoende, 
zodat met recht in de üeaorie van Toelichting 
wordt gesteld, dat de aanvankelijke bezwaren zijn 
ondervangen. 

Ondergetekende deelt niet het oordeel van 
de Raad, dat de in het Verdrag aan de Juropese 
Commissie toebedeelde rol met betrekkin tot de 
overzeese gebieden tot gevolg heeft, dat de door 
hen afgewezen verantwoordelijkheid voor het poli
tieke en economische beleid in deze landen toch 
weer op de deelnemende landen wordt afgewenteld. 
Voorzover er van een medeverantwoordelijkheid 
sprake is, vloeit deze voort uit de bijdragen der 
deelnemende landen in het Investeringsfonds en 
het gebruik dat van deze financieringsmiddelen ge
maakt kan worden binnen het raam van de desbetref
fende artikelen van het Verdrag. Deze verantwoor
delijkheid is dus beperkt tot de economische en 
sociale betekenis van de te financieren projecten 
en staat slechts indirect in verband met hst alge
mene politieke en economische beleid in de over
zeese gebiedsdelen, dat tot de uitsluitende verant
woordelijkheid behoort van de moederlanden. Juist 
om deze scheiding duidelijker af te bakenen is ten 
deze een belangrijke rol toebedeeld aan de SJuropese 
Commissie, een van de regeringen der deelnemende 
landen onafhankelijk orgaan, hetgeen alle waarbor
gen biedt voor een objectief oordeel in de on< er-
havige materie. 

ondergetekende is van mening, dat men bij 
beoordeling van de indruk welke de associatie van 
de overzeese gebieden in A^iö en Afrika zal naken, 
niet moet afgaan op de meningen, welke worden uit
gesproken door personen, die slechts een oppervlak
kige kennis hebben van de inhoud van het Verdrag. 
Uiteindelijk zal ook de houding van de Afrikaanse 
en Aziatische staten worden bepaald door de werke
lijke inhoud van het Verdrag en de feitelijke voor
delen die voor de overzeese gebieden uit het Verdrag 
zullen kunnen voortvloeien. Bovendien dient bij een 
oordeelvorming te worden uitgegaan van de huidige feite
lijke politieke situatie. De verbondenheid van de 
overzeese gebieden met een aantal der deelnemende 
landen is een politieke realiteit. Naar de opvatting 
van ondergetekende zal toepassing van het Verdrag 
de economische rijpwording van de betrokken gebieden 
slechts kunnen bevorderen, hetgeen op zijn beurt 
de staatkundige emancipatie zal versnellen. 

De door de Raad op pagina 10 van het Advies 
uitgesproken vrees voor de gevolgen van de vrije 
migratie van personen afkomstig uit de overzeese 
gebieden binnen de Gemeenschap kan ondergetekende 
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niet delen. Zoals de Raad zelf vermeldt kunnen de 
bepalingen betreffende de vrije migratie van deze pers -
nen slechts worden toegepast krachtens eenparige beschik
king van de Raad op voorstel van de Europese Commissie. 

Naast deze waarborg bepaalt artikel 56 lid 1 . 
van het Verdrag, dat de verdragsbepalingen betreffende 
het vrije verkeer van personen en de op grond daarvan 
te nemen maatregelen niet afdoen aam "de toepasselijk
heid van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalin
gen, waarbij een bijzondere regeling is vastgesteld voor 
vreemdelingen, welke bepalingen uit hoofde van de 
openbare orde, de openbare veiligheid en de'volksge
zondheid gerechtvaardigd zijn." 

Ten aanzien van de in Bijlage IV genoemde 
"autonome republiek Togo" kan werden opgemerkt, dat 
anders dan deze naam doet vermoeden dit gebied niet 
een zodanige staatkundige structuur kent dat het onder 
de overige onafhankelijke landen, welke tot de Franse 
franc zone behoren, zou kunnen worden gerangschikt. 

'at een eventuele associatie van Suriname 
en de Nederlandse Antillen betreft, stelt ook de 
Raad van State voorop, dat deze landen te dezen zelf
standig hun standpunten hebben te overwegen en in 
te nemen. Ongetwijfeld zullen daarbij de door het 
Hoge College geconstateerde argumenten voor en tegen 
toetreding ook in beide Rijksdelen punten van over
weging vormen. 

In het Advies wordt als een der nadelen 
van toetreding gezien, dat Suriname en de Nederlandse 
Antillen door het wegvallen van de invoerrechten 
op importen uit de 2uroaarktgebieden, een bron van 
inkomsten zouden verliezen. Hier gaat het College 
uit van een consequentie aan toetreding verbonden, 
welke niet alleen nog geenszins vaststaat, doch 
zelfs in hoge mate onwaarschijnlijk is te achten. De 
voorwaarden, waaronder associatie mogelijk zal zijn, 
zullen eerst in onderhandelingen over de desbetref
fende conventies komen vast te staan en er is voors
hands geen aanleiding te verwachten, dat die voor
waarden in belangrijke mate zouden afwijken van hetgeen 
artikel 133 van het Verdrag terzake van de invoerrech
ten van de dadelijk geassocieerde overzeese gebieden 
bepaalt. Ongetwijfeld zullen Suriname en de Neder
landse Antillen vrijheid op het gebied van hun 
douanetarieven op de voet van evenbedoeld artikel 
bij eventuele onderhandelingen over associatie 
als eis Btellen. 

Ondergetekende zal zeker ten aanzien van 
het onderhavige vraagstuk, voorzover zulks met 
de staatkundige verhoudingen verenigbaar is, 
diligent blijven. 
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11. Haar aanleiding van de opmerkingen van 
de Raad» dat de consequenties voor het Nederlandse 
bedrijfsleven onvoldoende duidelijk inde Memorie 
van Toelichting geschetst zijn, moge ondergete
kende opmerken, dat uit de gehele Memorie voldoen
de duidelijk naar voren komt, dat hij ni.t alleen 
op politieke, maar ook op economische gronden» 
grote waarde hecht aan het tot stand komen van 
de Euromarkt. 

Deze mening is mede gebaseerd op het in de 
Memorie vermelde onderzoek naar de consequenties 

j bij de aldaar genoemde ca. 1000 tariefposten, a l 
mede op de inzichten, verkregen bij de besprekin
gen met het bedrijfsleven in het kader van de 
Sociaal Economische Raad. Uiteraard heeft onder
getekende bij zijn oordeel mede in overweging ge
nomen, dat de voorgenomen Europese integratie Ook 
voor ons land produktie- en consumptiaverschuivin-
gen met zich mede zal brengen. Hij acht zich 
eohter niet in staat om hierover in detail con
crete inzichten kenbaar te maken. Immers verandert 
het produktie- en consumptiepatroon in een periode 
van 12 a 15 j-ar, zoals dere voorde overgangs
periode is voorzien, toch al aanzienlijk. 
Het zal zelfs na afloop van de overgangsperiode 
niet exact mogelijk blijken, aan te geven, welke 
verschuivingen aan de werking van hst Verdrag zul
len zijn toe te schrijven. Het lijkt ondergete
kende derhalve niet juist om, zoala door de Raad 
is gevraagd, in de Memorie van Toelichting nader 
in te gaan op de consequenties in de afzonderlijke 
bedrijfstakken. De verschuivingen inde produktie 
zullen door de activiteit v n het Nederlandse be
drijfsleven moeten worden opgevangen. Ondergete
kende ziet deze ontwikkeling met vertrouwen te
gemoet. 

Inderdaad zal met een toenemende activi
teit, vooral van de Dul-cse industrie op d e Neder
landse markt, gerekend moeten word6n, maar daar 
staan de vergrote kansen van de Nederlandse in
dustrie inde landen van de Gemeenschap tegenover. 
Inde aanvang zal het, zoals de Ra^d ook aangeeft, 
soms niet gemakkelijk sijn de bestaande relaties 
bijv. met de buitenlandse overheden, te doorbre
ken. Dit is echter een bezwaar, dat bij een wer
kelijke Europese Gemeenschappelijke Markt roals 
de ervaring in Benelux en EGKS leert, geleidelijk 
minder zal worden. Hierbij mag niet orden verge
ten, dat ook in het binnenland regionale bindingen 
en voorkeuren bestaan, zodat niet mag worden ver
wacht, dat deze internationaal geheel rullen ver
dwijnen. Ondergetekende acht dit echter geen over
wegend bezwaar. Aan rechtstreekse discriminaties 
bij overheidsgunningen wordt door artikel 7 van 
het Verdrag een einde gemaakt. 

Met de Raad is ondergetekende van oordeel, dat 
in de loop van de overgangsperiode zekere fouten en 
omissies in het Verdrag m a r voren 
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zullen komen. Hij zou het echter niet Juist 
achten, om door additionele protocollen aan het 
Verdrag toe te voegen deze zaken recht te trekken. 
In het algemeen wil hij vertrouwen stellen in 
het normale overleg in de door het Verdrag voor
ziene instituten van de Geweenechap. 

Ondergetekende ontveinst zich niet, dat 
de in het Verdrag voorgenomen maatregelen ter be
vordering van de voorgenomen sociale, harmonisatie 
voor Nederland een stijging van de loonkosten zuTLer 
kunnen betekenen. Onder de huidige eoonomische 
omstandigheden zou het op korte termijn bepaald 
ongewenst zijn, onze concurrentiepositie ten op-
ziohte van het buitenland op deze wijze te ver
zwakken. Nu deze maatregel echter geleidelijk 
wordt doorgevoerd, wordt het bezwaar aanzienlijk 
minder, daar de gestegen nominale lonen alsdan 
kunnen worden gecompenseerd door een stijging vaa 
de arbeidsproduktiviteit. Ondergetekende acht 

daarom de consequenties vun deze maatregelen 
aanvaardbaar. 

Met de Raad is ondergetekende van oor
deel, dat bijzondere aandacht dient te worden ge
wijd aan de verhouding van Nederland tot Indonesië. 

In een aantal gevallen zal door de invoe
ring van een verhoogd buitentarief inderdaad de 
concurrentiepositie van de Indonesische produkten 
op de Nederlandse markt worden bemoeilijkt. De 
Raad noemt met name palmolie, thee en tabak. 

Bij de onderhandelingen over de vaststel
ling van het recht op palmolie zal vanzelfsprekend 
gestreefd worden dit zolaag mogelijk te doen zijn. 
Indien het echter onmogelijk zou blijken dat dit 
recht op 0 gefixeerd wordt, bestaat de mogelijk
heid hiervoor een tariefcontingent te verkrijgen, 
waarbij Nederland, naar het voorkomt, wel op de 
steun van Duitsland, dat ten aanzien van dit pro-
dukt in de zelfde positie verkeert als Nederland, 
mag rekenen. 

Ten aanzien van thee,zou ondergetekende 
het volgende willen opmerkent 
aar in de jaren 1954/1956 slechts +20?$ van de In
donesische thee-export naar de ESG-landen ging, 
behoeft de EEG op zichzelf nog geen bedreiging voor 
de Indonesische thee-export te betekenen. Houdt 
men rekening met het meest ongunstige resultaat vai 
de vaststelling van het buitentarief op thee, dan 
zal het invoerrecht verdrievoudigd worden, hetgeen 
volgens het bedrijfsleven een verhoging van de con
sumentenprijs van f. 0,10 per ons ten gevolge zal 
hebben, ervaringen in het verleden ten aanzien van 
verhogingen van de theeprijs van analoge omvang 
hebben echter geleerd, dat deze geen noemenswaar
dige invloed hebben op de omvang der theeoonsumptie. 
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Wel betreurt ondergetekende het, dat in 
het Advies van de Raad van State in verband met 
dit vraagstuk van de rechten op thee wordt geenro-
ken van "brandschattenr van de Nederlandse consu
ment, en van een "omspringen" met Nederlandse be
langen en gewoonten. Deze temen zijn bepaald 
niet verantwoord door de feiten, noch door de uit
komst der onderhandelir^en, noch door de wijze 
waarop in Brussel voor de Nederlandse belangen en 
gewoonten is opgekomen. Een ingrijpend verdr 
ala dat der EEG is uit zijn aard op menig punt een 
compromis tussen denkwijze en voorstellen van de 
- ditmaal zes - betrokken Regeringsdelegatiest en 
ook Nederland heeft tegenover voordelige oplossin
gen ook hier en daar wel minder voordelige moeten 
aanvaarden. 

Het de Raad is ondergetekende van mening, 
dat een lager buitentarief voor ruwe tabak 
de voorkeur zou hebben verdiend. Tegenover de 
bezwaren echter, welke thans naar voren worden ge
bracht, staat een aantal factoren, die de verwach
te nadelen in aanzienlijke mate zullen compense
ren, zo niet overtreffen. 

Ala voornaamste daarvan zij gewezen op het 
'wegvallen van de huidige prohibitieve invoerrechts 
op tabaksprodukten in ï'fci w-Duitsland. Ite be
tekenis hiervan overtreft die van de invloed van 
het verhoogde invoerrecht in de eindprijzen der 
tabaksprodukten verre. Verwacht mag worden, dat 
zich tengevolge hiervan voor het ook in West-
Duitsland als zodanig erkende Nederlandse kwali-
teitsprodukt een ruim afzetgebied zal openen. 
Dat de Westduitse sigarenindustrie hiertegenover 
de concurrentie zal kunnen volhouden met tabak van 
eigen bodem lijkt niet zeer waarschijnlijk. 

De verwachting, dat van de aijde van het 
Ilinisterie van Financiën ernstige bezwaren zullen 
worden geopperd tegen een accijnsverlaging, indien 
deze nodig" zou zijn teisville van de instandhouding 
van de binnenlandse afzet van de sigarenindustrie, 
berust niet op goede gronden. Ook een wijziging 
in de tot nu toe soepele houding, welke de Douane
dienst aanneemt tegenover de hier te lande gecon
centreerde internationale tabakshandel behoeft 
niet te worden gevreesd. 

Hoewel uiteraard geen zekerheid bestaat 
omtrent de mogelijkheid tot verkrijging van tarief
contingenten, geeft de uitdrukkelijke opneming van 
deze uitwijkmogelijkheid in het Verdrag naar de 
mening van ondergetekende voldoende aanleiding 
voor de veronderstelling, dat bij ernstige moei
lijkheden in de voorziening met de desbetreffende 
produkten een redelijke oplossing langs deze weg 
zal kunnen worden gevonden. 

Ten aanzien van het gestelde inzake de in 
Frankrijk en Italië bestaande monopolies zij ten-
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slotte nog opgemerkt, dat de betrokken verdrags
bepalingen bepaaldelijk een verbet2ri\? inhouden 
ten opzichte van de huidige eituctie. Zijn beide 
landen thans vrij in de hantering v«?n de*e mono
polies, in de toekomst zullen zij non discrimina
toire houding moeten prijsgeven dalwei tegen
maatregelen van de partners acet:.n verwachten, 
hetgeen althans een zekere druk ia de richting 
van meer vrijheid zal betekenen» Ondergetekende 
moge er voorts op wijzen, dat elke lidstaat^die 
ten deze zijn v*.rplichtingen niet yrinwillig na
komt, bij rechterlijke uitspraakdaartoe gedwon
gen kan .orden. 

! en aanzien van de opmerkingen in deze 
paragraaf moge het volgende dienen» 
a. De Ru ad van Ctate meende, dat het vertrouwen 

inde kracht en vindingrijkheid van het Neder
landse bedrijfsleven onvoldoende inde Memorie 
doorklink. Op dit punt werd de Liemorie zoda
nig gewijzigd, dat hierover thana positieve 
uitspraken zijn gedaan. 

b. Ondergetekende meent, dat het vanzelf spreekt, 
dat de Regering niet onberoerd zal blijven 
indien mocht blijken, dat bepaalde bedrijven 
tengevolge van de werking van het Verdrag ten 
onder ro uden gaan. De Regering heeft daarom 
al het mogelijke gedaan om te zorgen, dat het 
Verdrag zodanig werd geredigeerd, dat op zo 
soepel mogelijke wijze de aanpassing aan de 
nieuwe omstandigheden kan plaatsvinden, terwijl 
op vele plaatsen waarborgen zijn getroffen, dat 
bedrijven niet ten onder kunnen gaan of in 
moeilijkheden geraken door oneerlijke concurren-
tieprsktijken in partnerlanden. 

Ondergetekende deelt de mening van de 
Raad v;-n Stute, dat het niet juist zou cijn een 
algemene ateunwet in het vooruitzicht te stellen. 

De opmerking van de Raad dat, gezien de 
beperkte opzet van d e ontworpen gemeenschappen, 
deze zich in feite allerminst met de naam "Buro-
peee n zouden mogen tooien, acht ondergetekende 
onjuist. In de eerste plaats m-g er daarbij op 
'.'orden gewezen, dat de Gemeencchap voor Rolen en 
Staal, die de zelfde landen omvat, zich eveneens 
formeel als een Europese Gemeenschap heeft aange
diend zonder dat daartegen ooit bezwaren zijn 
gerezen. 

Hoev.el de Europeso Economische Gemeenschap 
nog slechts een beperkt aantal landen omvat, komt 
in de considerans van het Verdrag duidelijk tot 
uiting, dat de zes landen de grondel- g hopen te 
leggen voor e en steeds hechter verbond tussen de 
Europese volkeren en dat zij de overige Europese 
Volkeren, die hun idealen delen, oproepen zich 
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bij hun streven aan te sluiten. Artikel 237 stelt 
bovendien uitdrukkelijk vast, dat elke Europese 
staat kan verzoeken lid te worden van de Gemeen
schap. 

14« Naar aanleiding van de in deze paragraaf 
gestelde vraag over de laatste alinea van bïs. 33 
van Hoofdstuk I der Toelichting op het Verdrag 
mog* ondergetekende opmerken, dat deze alinea 
doelt op lid 3 van artikel 4 3 1 in welk lid een 
speciaal aspect van de besluitvorming in de land
bouwsector wordt behandeld. 

Deze besluitvorming geschiedt op voorstel 
van de Commissie door de Raad, aanvankelijk bij 
unanimiteit en vervolgens bij gekwalificeerde 
meerderheid. Tijdens de onderhandelingen heeft 
er een verschil van mening bestaan over het tijd
stip waarop de unanimiteitsregel doorbroken zou 
moeten worden, na afloop van de eerste étappe zo
als Nederland stelde of op zijn vroegst na afloop 
van de overgangsperiode zoals de Franse Begering 
eiste. 

Dit verschil van mening is opgelost door 
de aanvaarding van een compromis volgens hetwelk 
de unanimiteitsregel doorbroken zal worden op het 
einde van de tweede étappe (art. 4 3 , lid 2 ) . Zo 
de beslissing echter de vervanging van een natio
nale regeling door een gemeenschappelijke rege
ling betreft, zal de Raad ook na afloop van de 
tweede étappe slechts met een gekwalificeerde 
meerderheid kunnen besluiten, indien de gemeen
schappelijke regeling gelijkwaardige garantie 
biedt voor de werkgelegenheid en het levenspeil 
van de betrokken producenten enerzijds en aan het 
handelsverkeer binnen de Gemeenschap analoge voor
waarden waarborgt als op de nationale markt be
staan, anderzijds* Indien een lidstaat van me
ning is, dat aan deze voorwaarden niet is voldaan, 
zal het zich krachtens artikel 173 tot het Hof 
kunnen wenden met het verzoek de betrokken beslis
sing nietig te verklaren (artikel 43» ü d 3 )» 

De in de laatste alinea van blz. 33 behan
delde materie betreft dus dit in het derde lid van 
artikel 43 behandelde deel van het tijdens de on
derhandeling te Brussel tot stand gekomen compro
mis. Ondergetekende is dan ook eveneens van 
mening, dat deze materie generlei verband houdt 
noch met artikel 182 noch met artikel 8, lid 4 . 

15« a. In deze paragraaf meent de Raad van State, 
dat de in de Memorie geponeerde stelling, dat 
Nederland zal kunnen profiteren van een verbe
terde arbeidsverdeling, die kan ontstaan ten
gevolge van de over en weer tussen de deelnemen
de landen getroffen handelebelemmeringen, niet 
met feitenmateriaal wordt gestaafd. 
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Haar de mening van ondergetekende zijn 
zoals ook uit de TTemorie blijkt, de feiten deee 
dat de deelnemende landen elkaar thans op ve
lerlei wijze in het economische verkeer hinderen 
door een omvangrijk systeem van handelsbelemme
ringen . 

Deze handelabelemraeringen hebben doorgaans 
geen ander doel dan om bedrijven of gehele be
drijfstakken op inefficiënte oasis in leven te 
houden. Door het proces van economische inte
gratie, zoals voorzien in het Verdrag voor een 
Europese economische Gemeenschap, kan de Euro
pese economie een aaneringsprooes ondergaan. 
Uiteraard is op goen enkele wijze te voorspel
len, in v/elke mate de Nederlandse economie kan 
profiteren van het geschetste saneringsproces, 
Het feit echter, dat zowel de direct: als de 
indirecte handelsbelemmeringen tussen de deel
nemende landen een aanzienlijke omvang hebben * 
kan erop wijzen, dat er nog grote potentiële 
mogelijkheden aanwezig zijn om in europees ver
band tot verbeterde produktiemethoden te komen• 

b. De opmerkingen van de Raad van State, dat 
ITet betoog van ondergetekende, waarin hij stelt, 
dat er geen reden is om pessimistisch te zijn ten 
aanzien van de prijsverhogende tendenties, die 
tengevolge van de Gemeenschappelijk Markt kunnen 
ontstaan, zwak is, haeft ondergetekende aanleiding 
gegeven dit betoog nader te concretiseren. 

De Raad geeft als zijn oordeel te kennen, 
dat er gezien de betekenis van het Verdrag alle 
aanleiding ware geweest ten behoeve van de onder
handelingen over het Verdrag een rechtstreeks 
oordeel uit te lokken van het Nederlandse bedrijfs
leven en niet te volstaan met raadpleging van (een 
commissie van) de Sociaal economische Raad. 

Dienaangaande wijst ondergetekende er 
vooreerst op, dat artikel 41, tweede lid, van de 
Wet op de Bedrijfsorganisatie de Regering ver
plicht omtrent alle voorgenomen belangrijke maat
regelen op sociaal of economisch gebied het advies 
in te winnen van de Sociaal Economische Raad of van 
een commissie van dis Raad. 

Juist met betrekking tot een aangelegen
heid als de onderhavige, die de belanden van het 
gehele Nederlandse bedrijfsleven raakt, moet da 
Sociaal Economische Raad, zijnde het publiekrech
telijke toporgaan van het gehele bedrijfsleven, 
stellig als de meest geëigende adviesinstantie .orden 
beKcaouwd. 

Voorts wljet ondergetekende erop, dat, 
zoal8 reeds in de Ontwerp Memorie van Toelichting 
is uiteengezet, aan de op hun verzoek ingevolge 
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en 

ve het 
te in belang-
dat genoemde 

de loep 
» «u&rbij de beteke
nis van nationale vertegenwoordigingen in de Algemene 
Vergadering minder wordt. In feite kan men vaststellen 
dat zich een ontwikk-ling heeft voorgedaan in de rich
ting van de vorming van een drietal fracties, welke 
•Ik een dwarsdoorsnede van de nationale groepen vormen. 
Meer en meer blijkt dc.t hat deze fracties zijn, welke 

dwarsdi 
meer blijkt d~t 

artikel 43 van de Wet op de BedriJfsorg^nisatie in = t 
leven geroepen commissie van d e iociaal Economische 
Raad een zo breed mogelijke samenstelling is gegeven. 

De omstandigheid, dat de arbeid der commissie 
samenviel met de onderhandelingen over het Verdrag, 
maakte het onvermijdelijk aan de leden van bedoelde 
oommiesie zekere beperkingen op te leggen ten aanzien 
van het plegen van overleg met de betrokken krinren 
van het bedrijfsleven. Ondanks die , eparki: gen is'zo-
danlg overleg echtefc voor de leden der commissie in 
redelijke mate mogelijk geweest. Ondergetekende • 
voegt hieraan toe, dat het mogelijk is gebleken re t 
betrekking tot het project betreffende de Vrijhan
delszone -waarover bedoelde commissie eveneens zal 
adviseren - aan de leden der commissie ruimer moge
lijkheden te geven om ook de onderdelen van het be
drijfsleven te raadplegen. 

17. Ondergetekende kan niet verhelen dat ook hij 
de zetelverdeling inde toekomstige Vergadering een 
voor de Beneiux-1 fin den ongunstige afwijking tcht 
van de bestaande zetelverhouding inde Algemene Ver
gadering van de EGKS (al zij opgemerkt dat, op basis 
van de bevolkingsgetallen der onderscheiden partners 
gerekend, de vertegenwoordiging der Benelux-landen 
•"och steeds nog relatief groter ic dan die der 
overige lidstaten). 

Tijdens de desbetreffende onderhandelingen is 
van Nederlandse zi^de dan ook getracht een gunstiger 
oplossing voor dit probleem te vinden, in het bijzon
der ook omdat, naar het oordeel der Regering, vooral 
de beperkte vertegenwoordigingen der kleine landen een 
te zware belasting op de desbetreffende leden zou kun
nen legden. 

Toen een uitbreiding van het ledental d er Ver
gadering bij de onderhandelingen niet verwezenlijk
baar leek, is van liederlandse zijde de alternatieve 
oplossing voorgesteld in het Verdrag de mogelijkheid 
te openen tot het benoemen van plaatsvervangende led 
in de Vergadering. Ook dit bleek evenwel vóör de 
ondertekening der Verdragen op onoverkomelijke bezwa
ren van sommige regeringen te stuiten. 

De Interincommlssie te Braceel heeft thans 
«venwel dit vraagstuk in dtudie. 

Ondergetekende is, hoewel hij derh 
bovenvermelde inzicht van de Haad van St" ' 
rijke nu te doelt, anderzijns van mening, 
bezwaren niet ;-.ogen worden overschat. Le praktijk in 
de T5GXS heeft n.1. uitgewezen, dat zich in 
Van de ti.ld een t endens voordoet, 
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een werkelijke rol in de Vergadering upelen, terwijl 
de nationale groepen als zodanig mlncior op de voor
grond treden. Alhoewel ie 0-evolcen v n de totstandkoming v^nde ECG uiteraard veel dieper in het na
tionale economische leven ingrijpen dan bij de 3GK3 
het geval was en derhalve ook in de assen-blée hun 
weerslag zullen doen gevoelen via sterkere nationale 
accenten, zal toch naar ondergetekende meunt deze 
ontwikkeling van een Europees politiek besef en par
lementair leven ook in de nieuwe Vergadering onge
twijfeld voortgang vinden. 

18. Ondei getekende is zich zeer wel bewust 
van het wereldomspannend karakter van de zeescheep
vaart. Hij wijst erop, dat ; rtikel 84, lid 2, alleen 
een institutionele bevoegdheid inhoudt, welke met 
name niet aangeeft, dat bepalingen voor de zeevaart 
zullen worden genomen. Te minder reden is er nog voor 
een veronderstelling, dat deze bepalingen beperkingen 
voor de zeevaart sullen meebrengen. Het is zelfs niet 
denkbeeldig, dat hieruit voor het verkeer binnen de 
Gemeenschappelijke Markt - en wellicht ook daar
buiten - een verruiming zal kunnen voortvloeien. 

Naar aanleiding vand e opmerkingen van de 
Eaad zij bovendien nog verraeld, dat, ware crtikel 
84, tweede lid, niet ingevoegd, de b^pedingen van 
het Verdrag op de zeevaart van toepassing 20 uden 
kunnen worden geacht. Thans echter kunnen bemoei
ingen met de zeevaart slechts door unaniem besluit 
van de Eaad van Ministers worden ingeleid. Het ligt 
voor de hand, dat de Regering, alvorens haar stnnd-
punt te bepalen ten aanzien van de hier bedoelde 
"passende bepalingen" overleg zal plegen met ver
tegenwoordigers Van de Uederlandse scheepvaart. 

19. Met betrekking tot het door de Raad in deze 
paragraaf gestelde moge ondergetekende het volgende 
opmerken. 

Hoewel de aanhef van artikel 85 het tegen
deel zou kunnen suggereren, blijkt uit artikel 87 
lid 2, sub b ) , duidelijk, dat bij de nadere voor
schriften, op grond van dat artikel vast te stellen, 
zal v.orden geregeld, of en in hoeverre een stelsel 
van verbodswetgeving of van misbruikgeving zal 
worden toegepast. Daarbij valt op te merken, dat 
het verschil tucsen verbodswetgeving met algemene 
generieke verboden inde praktijk niet groot is te 
achten. 

Wat de betekenis van artikel 85» lid 2, 
aangaat, is ondergetekende van oordeel, dat zo
lang de voorschriften van artikel 87 niet van 
kracht zijn en de beslissing inzake de toelaat
baarheid van kartels volgens 1rtikel 88 aan de na
tionale autoriteiten is overgelaten, het verbod 
van artikel 85 geen rechtstreekse werking tegen
over de burgers heeft, en dientengevolge ook de 
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oiviele sanctie op overtreding daarvan krachteloos 
is. Bexi en ander is in d e Memorie v an Toellerting 
bij artikel 88 verduidelijkt. 

20. Haar aanleiding van de beschouwingen, welke 
de Raad van State wijdt aan het gevaar van discri
minerende handelingen van buitealandse lagere over
heidsinstanties, moge ondergetekende hat volgende 
opmerken. 

De do or de Raad gesuggereerde verwijzing 
i n d e Memorie van Toelichting noar de aanbevelin
gen van de Dommissie van Adfeies beroep economische 
mededinging is reeds om deze reden niet wel uit
voerbaar, dat de indiening ven het onderhavige 
wetsontwerp m a r alle waarschijnlijkheid zal 
plaatsvinden vóórdat het wetsontwerp, houdende de 
voorzieningen tot welke genoemde commissie heeft 
geadviseerd, wordt ingediend en derhalve vóórdat 
aan het advies v an meargenoemde commissie bekend
heid kan verden gegeven. 

Overigens meent ondergetekende in twijfel 
te moeten trekken of zodanige verwijzing in het 
onderhavige verband terzake dienende zou zijn; 
terwijl immers de Raad van State zijn suggestie 
op dit punt baseert op een vergelijkin- van discri
minatoire handelingen van buitenlandse instanties 
met onbeïoorlijk optreden van kartels, heeft het 
advies van de Commissie Donner niet betrekking op 
een mogelijkheid in beroep te gaan tegen handelin
gen van kartels, doch op een mogel i Jkheid v an be
roep terzake van door de Minister tegen k rtéls 
getroffen maatregelen. 

De strekking van hetgeen de Raad van State 
voorts nog aanbeveelt als nationale procedure te
gen dit soort discriminatie is ondergetekende niet 
èeheel duidelijk. Z©u zodanige procedure betrekking 
hebben op de rechtsbescherming van buitenlanders ten 
arnzien van optreden van Nederlandse instanties, 
dan dient bedacht te worden, dat op verschillende 
gebieden (bijv. ten aanzien v^n handelingen van be
drijf slicnamen) die rechtsbescherming reeds voldoende 
verzekerd ie. 

Overigens is ondergetekende van mening, dat 
aan de suggestie van de Raad van State aandacht kan 
worden geschonken bij het overwegen van de invoering 
van een algemene administratieve rechtspraak. 

21. De opmerkingen van de Raad van State met be
trekking tot artikel 225, tweede alinea van het 
EE<J-verdrag berusten naar het ondergetekende voorkomt, 
op een misverstand. Hut gaat hier om een gerechte
lijke actie van de zijde der commissie of dooreen 
verdragsluitende partij aangespannen tegen een undere 
verdragsluitende partij op grond van de bewering, 
dat laatstgenoemde partij haar 
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verplichtingen uit hoofde van het Verdrag niet na
komt. Wanneer een dergelijke klacht bij het Hof 
wordt ingediend, wordt overeenkomstig artikel 18 
van het Protocol inzake het 3tatuut van het Hof de 
tegenpartij onmiddellijk ingelicht. De procedure 
verloopt dan verder geheel volgena de lijnen van 
het internationale prooeerecht; de desbetreffende 
bepalingen van het Protocol zijn vrijwel gelijk
luidend aan de voor het Internationaal Gerechte
hof geldende regelen. Br kan dus geen sprake van 
zijn, dat de in staat v^n beschuldiging gestelde 
lidstaat er geheel van onkundig zou blijven, dat 
een klacht tegen hem is ingediend. Artikel 225, 
tweede alinea, heeft slechts de strekking, in deze 
gevallen uit te sohakelen de vóór-prooedure, die 
in de artikelen 169 en 170 is voorgeschreven, 
wanneer de Oommissie of een lidstaat tegen een 
andere lidstaat een gerechtelijke actie wil onder
nemen* Deze uitsohakeling vindt haar grond in de 
omstandigheid, dat de artikelen 224 en 225, eerste 
alinea, reeds een vóór-procedure kennen. In deze 
vÓór-procedure heeft de lidstaat, die gebruik 
maakt van de in de artikelen 223 en 22? geboden 
mogelijkheden, derhalve alle gelegenheid de opmer
kingen te maken, waartoe eventuele bezwaren van 
de Commissie of van andere lidstaten aanleiding 
geven. 

De behandeling van de zaak voor het Hof 
geschiedt met gesloten deuren. Dit voorschrift 
is opgenomen, omdat uiteraard in een dergelijk 
proces gegevens ter sprake moeten komen, waarvan 
aan het publiek de kennisneming moet worden ont
houden. Het voorschrift sluit in, dat ook de 
advocaat-generaal zijn conclusies in een besloten 
zitting - doch uiteraard iö aanwezigheid van de 
partijen - neemt. 

De Raad van State acht het klaarblijkelijk 
onjuist, dat het Verdrag ten aanzien van de natio
naliteit van de reohtere en van de advocaten-gene
raal geen voorschrift bevat, en vraagt zich af, 
of het Statuut van het Hof terzake een regeling 
zou bevatten. Dit laatste is niet het geval. 
Ondergetekende kan de noodzaak van een derge
lijke regeling ook niet inzien. Enerzijds immers 
is reeds voorgeschreven in artikel 167 van het 
EiSGr-Verdrag, dat de reohters en advocaten-generaal 
gekozen worden uit persoonlijkheden waarvan de 
onafhankelijkheid gewaarborgd ie, anderzijds ge-
sohiedt de benoeming door de zes regeringen geza
menlijk. Deze laatste prooedure waarborgt, dat 
de nodige spreiding v m nationaliteiten voltrokken 
zal worden. 

De door de Raad gemaakte opmerkingen met 
betrekking tot de Memorie van Toelichting zijn 
alle overgenomen. 

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



De opmerking omtrent de onjuiste verta
ling in artikel 103 ie doorgegeven aan de special* 
comraieaie, welke zich op het ogenblik bezig houdt 
met het aanbrengen van enkele correcties in de 
vertalingen. 

Afzonderlijk advies van de leden van de Raad 
van State Mr P.W.J.R. Cort van der Linden, 
Dr J.W. Meyer Ranneft en Mr J.R.M. van Angeren* 
en eindconclusie. 

ïhans overgaande tot beschouwing van het 
afzonderlijk advies van de leden van de Raad van 
State UT P.W.J.H. Cort van der Linden, Dr J.f, 
Meyer Ranneft en Mr J.R.M. van Angeren, veroor
looft ondergetekende zioh de volgende opmerkin
gen. 

Hogervermelde leden, die het niet verant
woord achten de eindconclusie van de Raad tot de 
hunne te maken, vermelden in hun advies op een 
tweetal plaatsen het standpunt, dat door de Minis
ter van Staat Jhr. Mr Dr A.W.L. Tjarda van Star
kenborgh Stachouwer werd uiteengezet, in diens 
tijdens zijn erepromotie te Groningen op 20 maart 
jl. uitgesproken rede* 

Bij lezing van het afzonderlijk advies 
kan de indruk ontstaan, dat ook Jhr. van Starken
borgh de gedachte van een Gemeenschappelijke Markt 
tussen de zes landen van "klein JJuropa" van de 
hand zou hebben gewezen* 

Teneinde een mogelijk misverstand daarom
trent bij voorbaat uit te sluiten zij het onder
getekende vergund de betrokken passage uit de 
rede van Jhr. van Starkenborgh hieronder eerbiedig 
onder de aandacht van Uwe Majesteit te brengen. 

wCok politiek en economisch lijken mij 
onze betrekkingen tot die anderen (de Angelsak
sische en Scandinavische landen) voor het heden 
en de toekomst niet van minder gewicht. Daar 
aaneensluiting in zekere zin tevens buitenslui
ting der niet-aangeslotenen met zich brengt, 
zal de winst der samenwerking, wil zij voor mij 

'aantrekkelijk zijn, dit nadeel moeten overtref-
' fen. Op economisch terrein zou een Gemeen
schappelijke Markt dit kunnen doen. Opheffing 
van de hindernis der grenzen en het scheppen 
van bewegingsvrijheid naar binnen met eerbiedi
ging van de verbindingen naar buiten zouden in 
staat zijn nieuwe welvaart en levenskracht te 
wekken. Samenwerking in atoomproblemen kan 

voor de hand liggend voordeel brengen. 
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Politiek zouden de "Zee" - bij voorkeur tezamen 
met Engeland - elkaar meer kunnen bijstaan in 
belangen die gemeenschappelijk aijn. Maar op 
deze gemeenschappelijkheid moet de nadruk val
len. Wij mogen ons er voor hoeden in deze be
perkte groep naar machtspolitieke problemen 
van grotere deelgenoten te worden meegetrokken. 
Zodanige problemen behoren primair in de NAVO 
thuis, waar zij behandeld kunnen worden met 
groter waarborg tegen eenzijdigheid." 

Ondergetekende kan dan ook niet inzien 
dat Nederland - zoals hfct drietal leden van de 
Raad stelt - bij het aanvaarden van dit Verdrag 
de ernstige waarschuwing van Jhr. van Starken-
borgh in de wind zou slaan, namelijk dat wij ons 
er voor moeten hoeden in een beperkte groep van 
landen naar machtspolitieke problemen van grotere 
deelgenoten te worden meegetrokken. 

Lezing van de hierboven aangehaalde passa
ge laat er bij ondergetekende geen twijfel aan 
bestaan, dat de associatie der overzeese gebieden 
met de Gemeenschap geenszins behoort tot de 
machtspolitieke problemen waarop Jhr. van Star-
kenborgh in zijn rede het oog had. 

Evenmin kan ondergetekende de mening 
delen, dat de bepalingen inzake de stemverhoudin
gen in de Gemeenschap een onjuiste discriminatie 
jegens Nederland zouden inhouden. Zoals immers 
reeds in de Memorie van Toelichting wordt uiteen
gezet is in de Raad van Ministers - het orgaan 
waarin de nationale stemmen tot uitdrukking 
komen - unanimiteit vereist in - naar in algemene 
zin kan worden gesteld - aangelegenheden, welke 
van zeer essentieel belang moeten worden geacht, 
hetzij alleen in de beginperiode van de Gemeen
schap, hetzij voor altijd. 

In andere gevallen kan een meerderheids
besluit van de Raad alleen tot stand komen Indien 
de Commissie met dit besluit lnetemt. Het onaf
hankelijke karakter van de Commissie vormt een 
waarborg voor het tot gelding komen van het be
lang van de Gemeenschap als geheel, waarin uiter
aard de belangen van een of enkele harer leden 
geen onevenredig grote rol kunnen spelen. In een 
relatief gering aantal gevallen tenslotte is voor 
een meerderheidsbesluit van de Raad niet de in
stemming van de Commissie vereist. Bepaald is 
evenwel, dat een dergelijk besluit slechts tot 
stand kan komen, indien een meerderheid de stem
men van tenminste vier staten omvat; de drie 
"grote" mogendheden kunnen derhalve alsdan niet 
de "kleine" overstemmen. 

Van de verplichting tot weerlegging van de 
niet gefundeerde uitspraak, dat de volledige op
heffing onzer nationale zelfstandigheid, als uit-
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eindelijk doel van deze beperkte Gemeenschap niet 
verheimelijkt wordt, moge ondergetekende zich 
ontslagen geloven. 

De waardering van de economische gevolgen 
voor Nederland van totstandkoming dezer Gemeen-» 
schap is uiteraard een vraag, waarover men van 
mening kan verschillen. 

Met de Raad van State ie ondergetekende 
evenwel van mening, dat op de gronden.uiteengezet 
in de Memorie van Toelichting, het landsbelang 
goedkeuring van het onderwerpelijke Verdrag vor
dert. 

Hoewel ook hij de instelling van een Vrij
handelszone van het groot3te belang acht \ ala 
aanvulling op dit Verdrag, kan hij zich niet 
aansluiten bij het advies van de Raad van State 
om met de indiening van het wetsontwerp te wach
ten tot het Kabinet heeft kunnen kennis nemen 
van het voor 31 juli a.s. aan de Raad van de 
Organisatie voor Europese Economische Samenwerking 
uit te brengen verslag omtrent een zodanige zone.~ 
Afgezien nog van het feit, dat de gecompliceerdheid 
van de problemen verbonden aan de instelling van een 
Vrijhandelszone ertoe geleid heeft, dat de bovenge
noemde datum is verschoven tot een nader te bepalen 
datum in de herfat van 1957, acht ondergetekende 
het onjuist, dat op deze wijze de ratificatie van 
het Verdrag afhankelijk gesteld wordt van de uit
komst der onderhandelingen over de Vrijhandelszone. 
Zij zijn veeleer van mening, dat voortgang op het 
gebied van de Europese Economische Gemeenschap een 
stimulerende invloed op de onderhandelingen betref
fende de instelling van een Vrijhandelszone zal 
hebben. 

De ondergetekende veroorlooft zich Uwer 
Majesteit in overweging te geven het hierbij 
gevoegde ontwerp van wet en de gewijzigde Memorie 
van Toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-
Generaal te zenden. 

DE MINISTER VAK BUITENLANDSE ZAKEN a.i. 
MEDE NAMENS AL ZIJN AMBTGENOTEN, 

w.g. W. Drees 
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FOTO-BtZ. 154846 a 
Nader rapport betreffende 
goedkeuring Van het Verdrag 
tot oprichting van de Suropese 
Gemeenschap voor Atoomenergie. 

Blijkens kabineterescript van 17 juni 
1 9 5 7 t nr. 6 , machtigde Uwe Majesteit de Raad van 
State zijn rapport betreffende het ontwerp van een 
wet tot goedkeuring van het Verdrag tot oprichting 
van de üuropese Gemeenschap voor Atoomenergie 
rechtstreeks aan ondergetekende te doen 
toekomen. Dit advies, gedateerd 18 juni 1 9 5 7 , 
nr. 1 1 a ,moge Uwer Majesteit hierbij worden aange
boden* 

Ondergetekende deelt de mening van de 
Raad van State dat het van het grootste belang 
voor West-Europa is de bestaande achterstand op 
het gebied van de opwekking van kernenergie ten 
spoedigBte in te halen. Gezien de tijdnood, waar
door niet op eigen ontwikkelingen kan worden ge
wacht, staat buiten twijfel, dat in de eerstkomen
de jaren gebruik zal moeten worden gemaakt van 
installaties, welke door de Verenigde Staten of 
het Verenigd Koninkrijk worden geleverd danwel in 
licentiebouw volgens Amerikaanse of Britse ont
werpen worden uitgevoerd. 

Daar het onderwerp der energievoorziening 
in Europa echter het kader van Euratom te buiten 
gaat en het overleg tussen de zes regeringen hier
omtrent nog niet voldoende is gekristalliseerd, 
ge«f$ ondergetekende i er de voorkeur aan zich te 
beperken tot de opmerkingen, die zijnerzijds in 
de Memorie van Toelichting zijn gemaakt. 

De energievoorziening in het algemeen en 
de electriciteitsvoorziening door opwekking van 
kernenergie in het bijzonder zullen ongetwijfeld 
binnen afzienbare tijd in ander ver nd schrifte
lijk en mondeling in het Nederlandse parlement 
aan de orde komen* 

Hierbij moge worden vermeld, dat het in 
het voornemen ligt op korte termijn een plan voor 
de energievoorziening door kernenergie in Neder
land aan de beide Kamers der Staten-Generaal voor 
te leggen* 

De ondergetekende veroorlooft zich Uwer 
Majesteit in overweging te geven, het hierbij ge
voegde ontwerp van wet en de memorie van toelich
ting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te 
zenden* 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN a.i. 
MEDE NAMENS AL ZIJN AMBTGENOTEN, 

w.g. W. Drees 
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Nader rapport betreffende FOTO-BtZ. 154646 b 
goedkeuring van de Overeenkomst 
met betrekking tot bepaalde 
instellingen, welke de Europese 
Gemeenschappen gemeen hebben. 

Blijkens kabinetsrascript van 17 juni 1957, 
ar. 6, machtigde Uwe Majesteit de Raad van State 
zijn rapport betreffende het ontwerp van een wet 
tot goedkeuring vin de (Vereenkomst met betrek
king tot bepaalde instellingen, welke de Europese 
Gemeen-rohapp en gemeen hebben rechtstreeks aan 

ondergetekende te doen toekomen. Dit ad
vies, gedateerd 18 juni 1957, nr. 11b, moge Uwer 
Majeeteit hierbij worden aangeboden. 

De Raad van State heeft in zijn advies bij
zondere aandacht geschonken aan de wijziging van 
de zetelverhouding in de Algemene Vergadering der 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal in ar
tikel 2 van het Verdrag, 

In zijn nader rapport naar aanleiding van 
het ontwerp van wet tot goedkeuring van het Ver
drag tot oprichting van de Europese Economische 
Gemeenschap wijdt ondergetekende enige beschou
wingen aan de zet^iverhouding in de parlementaire 
vergadering van de EEG* Ondergetekende veroor
loven zich daarnaar in dit verband te verwijzen. 
De oorzaak, dat de zetelverdeling in hogerbedoelde 
parlementaire vergadering thans ook voor de Euro
pese Gemeenschap voor Kolen en Staal is aanvaard, 
is gelegen in het feit, dat de politieke voorde
len verbonden aan de instelling van één gezamen
lijke parlementaire assemblee voor de EEG, Euratoom 
en EGKS voor ondergetekenden zwaarder wogen dan 
de voor Nederland inderdaad iets gunstiger zetel-
verdeling in de bestaande Algemene Vergadering van 
de EGKS. 

De ondergetekende veroorlooft zich Uwer 
Majesteit in overweging te geven, het hierbij ge
voegde ontwerp van wet en de Memorie van Toelich
ting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te 
zenden. 

DE MINISTER VAN BUITENLANDSS ZAKEN a.i. 
MEDE RAMSrS AL ZIJN AMBTGENOTEN, 

w.g. W. Erees 
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