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ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
Nr 1530 

Ex.nr 

Notulen van de vergadering, 
gehouden op Maandag 18 October 1954 in de Trèveszaal, 
aangevangen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

Aanwezigs De Minister-PresiQent Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 
Kernkamp, Van de Kieft, Mansholt, Staf, Suur-
hoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra (Afwezig 
is Minister Luns wegens verblijf in het bui
tenland) 

Secretaris; J.Middelburg 

'Z?' SUÊLdlf -• Ingekomen stukken en mededelingen 

lóriZct^ rfóu -' Herdenking op 6 November 

A 
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De Minister-President deelt mede, dat het Ne
derlands Oorlogsgravencomité opnieuw een uitnodiging 
heeft gezonden voor deelneming aan de herdenkingsplechtig
heid op 6 November in de Nieuwe Kerk te Amsterdam voor 
de wapenstilstand na de eerste wereldoorlog. Bij de be
spreking, welke de Minister vorig jaar met vertegenwoor
digers van dit comité heeft gehad, bleek, dat de bijeen
komst voor het Oorlogsgravencomité vooral van belang 
was ter wille van degenen, die de graven verzorgen. Toe
gezegd is, dat men zou overwegen de herdenking in een 
meer intieme bijeenkomst te houden, waarvoor niet meer 
de Regering en de diplomaten zouden worden uitgenodigd. 
Nu wil men met de wijziging van het karakter echter 
weer wachten. Minister Staf deelt mede, dat tot nu toe 
een Staatssecretaris namens de Regering een krans leg
de. Nu men gezegd heeft de bijeenkomst tot de eigen 
kring te beperken, lijkt het spreker wenselijk, dat de 
Regering zich hier aan houdt, aangezien men anders niet 
tot een beperking van het aantal herdenkingen zal komen. 
De Minister-President stelt voor, dat hij aan het comi
té zal antwoorden, dat de Regering in overeenstemming 
met wat vorig jaar uitvoerig met het comité is besproken 
meent, er van af te moeten zien zich bij deze herdenkings
bijeenkomsten te laten vertegenwoordigen. De Raad ver
klaart zich hiermede accoord. 

2 ft» Wijziging van de term directoraat-generaal 

Minister Algera heeft gezien, dat de Minister
raad op voorstel van Minister Staf heeft besloten de aan
duiding directoraat-generaal te wijzigen in directie. In
tussen is hem gebleken, dat deze beslissing in de begro
ting voor Buitenlandse Zaken en voor Economische Zaken 
nog niet is uitgevoerd. De Minister-President meent, dat 
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De Minister-President herinnert er aan, dat 
in de vorige vergadering is besloten, dat enige Minis
ters de kwestie van de "broodprijs zouden bespreken (no
tulen punt 18), Spreker heeft vernomen, dat deze vier 
Ministers tot de conclusie zijn gekomen, dat de maxi
mum- en minimumprijzen van brood moeten vervallen en 
dat een verhoging van de prijs van volksbrood met één 
cent zal worden toegelaten. Spreker meent zich bezwaar
lijk nog tegen deze conclusie te kunnen verzetten. Mi
nister Mansholt is van mening, dat de Regering aan een 
beslissing in deze zin niet kan ontkomen. 

De Minister—President dringt er op aan, dat 
er op wordt gelet, dat er niet alleen maar formeel 
vrijheid ten aanzien van de broodprijs ontstaat. Minis
ter ZijIstra is het er mede eens, dat als de maximum-
en de minimumprijzen van brood vervallen, de Regering 
naar buiten blijk zal moeten geven het niet juist te 
achten, dat het aan een bakker onmogelijk wordt gemaakt 
beneden de bestaande broodprijs te verkopen, als hij 
daartoe kans ziet. Minister Mansholt heeft zijnerzijds 
tegen dit laatste geen bezwaar^ het is echter vooral 
een kwestie van middenstands- en kartelpolitiek. De 
Minister-President neemt aan, dat Economische Zaken en 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening over deze 
kwestie nog nader overleg plegen. 

De Raad hecht vervolgens zijn goedkeuring aan 
de resultaten van het overleg inzake de broodprijs. 

3 e. Bijeenkomst van Europese Verkeersministers te Parijs 
(Nota van de Minister van Verkeer en Waterstaat met 
bijlagen) 

Minister Van de Kieft stelt bij de algemene 
opmerkingen de vraag of het niet mogelijk is de Confe
rentie van de Europese Verkeersministers te brengen in 
het kader van de OEEC, o.a. ter voorkoming van overlap
ping der secretariaten e.d. Minister Algera antwoordt, 
dat indertijd in Brussel deze kwestie is -besproken en 
door de aanvaarding van het statuut is beslist, dat de 
Europese Conferentie van Verkeersministers autonoom 
zou zijnj deze Conferentie kan echter werkzaamheden op
dragen aan de OEEC, de ECE enz. Men heeft ook slechts 
een klein secretariaat. 

Minister Mansholt acht het niet wenselijk, dat 
de Europese Verkeerspolitiek door de Ministers van Ver
keer afzonderlijk wordt behandeld, los van het andere 
beleid. Ook bij andere onderdelen, zoals bij het land
bouwbeleid, is het standpunt ingenomen, dat dit moet 
worden gebracht in het ruimer kader van de OEEC, Minis
ter Zijlstra is het met Minister Mansholt eens, dat men 
deze partiele integratie niet moet bevorderen. In de 
KSG- heeft men op de conferentie van de zes verkeersmi
nisters ook getracht het verkeersbeleid buiten de ESG 
te brengen, hetgeen echter niet gelukt is. Minister 
Algera merkt op, dat de afzonderlijke Europese Conferen
tie van Verkeersministers in een verdrag is geregeld» 
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dat vorig jaar tot stand is gekomen. De Minister-Presi
dent stelt voor over dit punt thans niet verder te 
discussiëren, maar een nota hierover bij de Raad in 
te dienen ter nadere bespreking. De Raad verklaart 
zich hiermede accoord. 

Minister Van de Kieft stelt met betrekking 
tot het plan inzake internationale financiering van 
aankopen van spoorwegmaterieel (agendapunt 4 B c) de 
vraag in hoeverre Nederland hierbij betrokken is, wel
ke garanties nodig zijn en welke invloed Nederland 
in het bestuur van de financieringsmaatschappij zal 
hebben. De Minister-President begrijpt, dat standaar
disatie van het spoorwegmaterieel goedkoper kan zijn, 
evenals de plaatsing van gemeenschappelijke orders. 
Niet duidelijk is echter waarom dit alleen mogelijk 
is als men tot een gezamenlijke financiering komt. 
Dit laatste roept een rompslomp in het leven, waarvan 
spreker de noodzaak niet inziet. Hij voelt er ook 
niets voor, dat Nederland op deze wijze in de tekor
ten van bv. de Pranse spoorwegen zou moeten meebeta
len. Het lijkt in elk geval wel onvermijdelijk, dat 
men bij de noodzakelijke leningen een hogere rente 
zal moeten betalen dan de spoorwegen in Nederland. Mi
nister Van de Kieft wijst in dit verband op de mogelijk
heid, dat Nederland wel aan het kapitaal meestort, maar 
vrijblijft om orders voor levering van spoorwegmaterieel 
elders te plaatsen. De Minister-President dringt er op 
aan een en ander nog goed na te gaan, waarbij ook met 
Financiën en Economische Zaken overleg moet worden ge
pleegd. Hij neemt aan, dat Minister Witte, die als Mi
nister van Verkeer en Waterstaat a.i. de conferentie 
in Parijs zal bijwonen, ten aanzien van deze kwestie 
voorzichtigheid betracht on dat de Ministerraad hier
over kan beslissen als nadere inlichtingen over de be
doeling bekend zijn. 

De Minister-President stelt vervolgens een 
vraag met betrekking tot het punt inzake coördinatie 
van werken aan het internationale wegenverkéersnet 
(agendapunt 4 B d). Minister Algera antwoordt, dat een 
goede wegverbinding van Hoek van Holland/Rotterdam 
naar^het Ruhrgebied, mede gezien de Belgische concur
rentie een Nederlands belang is. Een verbetering van 
de wegverbinding stond op het Duitse wegenplan, maar dit 
was bij een recente herziening geschrapt. In verband 
hiermede vraagt men een internationale financiering 
voor het gedeelte van de aan te leggen internationale 
verkeersroute van Wezel naar de Nederlandse grens. Spre
ker heeft echter vernomen, dat ook in Wezel een actie 
gaande is om de verbinding naar de Nederlandse grens 
weer in het Duitse wegenplan op te nemen. De Minister-
President zou het niet bezwaarlijk achten, indien Ne
derland voor de aanleg van dit weggedeelte aan Duits
land geld zou lenen, maar wel als Nederland een deel 
van de kosten op Duits gebied zou moeten betalen, het
geen niet de bedoeling blijkt te zijn. 
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Minister Zi.jlstra geeft naar aanleiding van de 
kwestie van de harmonisatie van internationale en natio
nale binnenvaartvrachten (agendapunt 4 B f) uitdrukking 
aan zijn bezorgdheid over de mogelijkheid van niet-gewens-
te ontwikkelingen op dit gebied. In de meeste landen 
bestaan voor" de binnenvaartvrachten maxima en minima. 
Bij harmonisatie zijn er dan twee mogelijkheden; bf su
pranationale aanwijzing van de toegelaten vrachten bf 
verslapping van de bindingen. De supranationale aanwij
zing zal voor Nederland bezwaarlijk zijn, aangezien daar
door onze relatief lage binnenvaartvrachten op een aan
merkelijk hoger niveau zullen moeten komen. Verslapping 
van de bindingen daarentegen zal wel op bezwaren in ver
band met de verkeersordeningen in de verschillende lan
den stuiten. Minister Algera antwoordt, dat in Nederland 
gebondenheid ten aanzien van de binnenvaartvrachten be
staat, maar niet voor het grensoverschrijdingsvervoer. 
Spreker acht het ook wenselijk voor ons land, dat dit 
vrij blijft» Men maakt echter een aanvang met de Euro
pese vervoersintegratie en is nog niet uit de aangege
ven moeilijkheid. De derde subcommissie van de commis
sie van plaatsvervangers heeft hieromtrent voorstellen 
gedaan, wat echter nog maar een kader voor een regeling 
van dit vraagstuk is. De Kamers van Koophandel van Am
sterdam en Rotterdam wilden de gelijkheid van vlaggen 
hierin neergelegd zien. Dit was echter niet mogelijk; 
wel is men gekomen tot de afwezigheid van discriminatie. 

Minister Zijlstra is van oordeel, dat men 
met deze zaicen in de KSG volkomen vastloopt. De grond
stelling is de vrijheid van toegang tot de bron, maar 
ten gevolge van de gebonden vrachten in Duitsland kan 
het zijn, dat het vervoer van de Ruhr naar Rotterdam 
goedkoper is dan van de Ruhr naar een plaats in Duits
land aan de Nederlandse grens. De Minister-President 
voegt hieraan toe, dat de KSG- bedoeld was om tot een 
grotere vrijheid in de zes landen te komen. Men maak
te echter prijsafspraken op een betrekkelijk hoog ni
veau, waarnaast, dan nog de hogere vrachten komen. 

Minister Witte stelt de vraag indien men 
staat voor de kwestie van vrijheid of binding of dan 
ook voor vrijheid in het binnenland kan worden geko
zen. De Minister-President voelt voor de richting 
van vrijheid van de vrachttarieven in het binnenland. 
Minister Algera wijst er op, dat het niet mogelijk is 
onvoldoende voorbereid hierover thans een beslissing 
te nemen. 

De Raad verklaart zich overigens accoord met 
de onderhavige nota. 
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