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Ex. nr .l~

~ otulen yan de vergadering geh ouden op 7 november 1958
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MINISTERRAAD
Nr. 2224

ln de Treveszaal, aangevang en 's morgens om tien uur
en 's middags voortgezet
-------

'-

Aanwezig: De minister-president Drees en de min isters
Van Aartsen, Helders, Hofstra, Klompé, Luns,
Samk~~den, Staf, S~ruy?~en, Suurhoff, Vondeling
en ~~Jlstra (Afwezlg zlJn de ministers Cals
en 'vh tte)
Tevens is aanwezig bij punt 3 staatssecretaris
Van der Beugel
Secretaris~ J. Middelburg
Yfelkom aan minister Van Aartsen.
De minister-president spreekt een woord van welkom
aan minister Van Aartsen, die minister Algera als minister
van Verkeer en Waterstaat is opgevolgd, waarop minister
Van Aartsen in het kort antwoordt.

~

Notulen van de vergadering van 17/18 oktober 1958.

1 0 • Opmerking naar aanleiding van punt 12: Atoomwet.
Minister Staf is van oordeel, dat als de ondertekening van de Atoomwet niet tot enkele ministers beperkt
blijft ook de minister voor Defensie moet meetekenen. De
minister-president vraagt zich af of het tactisch wel
wenselijk is, dat de minister voor Defensie zou meetekenen,
omdat dit de indruk zou geven, dat de Atoomwet ook betrekking zou hebben op h~t militair gebruik. Spreker is van
oordeel, dat dan nog beter de minder direct betrokken
ministers bij de ondertekening zouden kunnen vervallen.
rünister Staf is bereid de aandrang van de ministerpresident te volgen om zich erbij neer te leggen, dat
de minister voor Defensie niet meetekent.
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7- 11 - 1958

De Europese universiteit (Zie notulen m.r . 31 oktober
1958 , punt 5)
De minister- pr e sident h erinn ert era an, dat d e
vo rige maal dit onderwerp niet geh eel is d oorg epraa t.
Daarna bl eek, dat de werkgr oep to ch dez e we ek n og weer
bije en zou k omen. Uit Parijs heeft mini s t er CalsOlat en
we ten , dat i ntuss en het Frans e voorst el, da t was aang ek ?ndigd e n daarna was inge t r okke n, opni euw wa s i ng edi end .
Dlt voor s t el had e enz elfde s t r ekki ng al s d e nota, die in
de vo rige minist erraad is b e Sl)r ok en , nl . een overko epel i ng
v an g espr e id e univ ersit e it en en ins titu t en . Na ar aanleiding v an de vra ag v an minist er Cal s of daar mede akkoord
k on wor d en g egaan , h e ef t spreke r dit u i tvoeri g me t mini s ter Klomp é als mi nist er v an Onderwi j s, Kunst en en Ye t en schapp en a . i . be sp r oken , omdat hij over de z e ontwi kk el i n g
z eer bezo rgd i s. Het bl eek , dat i n de werkgr oep ook de
EEG-commi ss i e erb i j b etr okken was en men n i e t meer van
Eur atom-oplei ding sp r ak, ma a r van een Europ ese universiteit. Aange z ien Buitenlandse Zaken op he t standpunt s t ond,
dat een b ehan de l ing van deze z aak z e er wel uit ge s teld kon
worden , i s de co n clusie g ewees t , da t een s u gs estie om een
beslissing uit te stellen zou worden g edaan ( wat men ook
yvel v an andere z ij de wilde) en dat men gereserveerd teg enover h et Franse voorstel zou staan , maar dat z ou kunnen
worden uitgevoerd wat in het Euratomverdrag sta at, Zij
het, dat dit iets breder zou kunnen worden opg evat.
lVIinister Klompé h e eft bij het bekij ke n van het
dossier g ezien, da t d e werkgroep is g evormd door de beide
rade n van min ist ers en de beide commissies (van Euratom
en EEG). Zij meent, da t dit e en vermenging van d e verantwoordeli j kheden is, aangezie n volgen s het verdrag de
Eura tomcomrnissie over het opleidingsinstituut een voor stel mo et doen aan de ministerraad . Spreekster meent,
dat men voor de toekomst n iet een dergelijke voorbereidingswijze moet kiezen. Minister Luns zal hierop de
aandacht vesti g en.

3 d. KSG-rege l ing inzake kolenvoorraden (Zie notulen m.r.
31 oktober 1958, punt 3 j)
Minister Zijlstra deelt mede, dat in Luxemburg
na een lan ge bespreking de financiële regeling i~zake
de kolenvoorra den is g oedg ekeur d . Spreker heeft lntussen
wel de indruk, dat de po s itie v an h et Hoge Gez a gsorgaan
verslapt.
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