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De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera (alleen bij de morgen- en middagver
gadering), Beel, Beyen, De Bruijn (bij de 
morgen- en middagvergadering), Cals (bij de 
morgen- en middagvergadering), Kernkamp, 
Van de Kieft (bij de morgen- en middagverga
dering) , Mansholt,Luns (bij de morgen- en 
middagvergadering), Staf, Suurhoff (bij de 
morgen- en middagvergadering), Van Thiel, 
Witte en Zijlstra 

Secretaris: J.Middelburg 

2, Ingekomen stukken en mededelingen 

JLt Het overlijden van Minister Donker 

De Minister-President spreekt in het begin 
van de vergadering een kort woord ter herdenking van 
Minister Donker. 

Spreker heeft een aantal telegrammen met 
rouwbeklag ontvangen o.a. van kamerleden en oud-mi-
nisters, voorts uit Suriname en de Nederlandse Antil
len, van de Voorzitter van de Indonesische delegatie 
Anak Agung enz. Spreker stelt voor namens de Ministers 
en Staatssecretarissen een krans te zenden. Dinsdag 
zal de Voorzitter van de Tweede Kamer aan het begin 
van de vergadering een herdenkingswoord uitspreken, 
waarop spreker zal antwoorden, terwijl Minister Beel 
in de Eerste Kamer zal spreken. Besproken wordt, dat 
een aantal Ministers en Staatssecretarissen bij deze 
korte herdenkingen aanwezig zullen zijn. 

Minister Beel heeft van Justitie een over
zicht gekregen van de wetsontwerpen, die in behande
ling zijn. Het is een lange reeks, waarvan in elk ge
val de begroting, die eind februari in de Eerste Ka
mer komt, afgehandeld moet worden. Bovendien zal de
ze week nog het wetsontwerp inzake een bezettingsmaat
regel behandeld moeten worden, waarbij in het bijzon
der Financiën betrokken is, 

De Minister-President is dankbaar, dat 
Minister Beel zich tijdelijk met de waarneming heeft 
willen belasten. Hij stelt voor over de vraag of voor 
de bezetting van de open plaats nog gedurende dit Ka
binet een nadere voorziening zal worden voorgesteld, 
in deze vergadering nog geen beslissing te nemen. 
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A V O N D V E R G A D E R w 
18. De Europese samenwerking OP het gebied van de kernener-

y7 * A&K Èó?L7Sï& (Nota van de Commissie voor Atoomenergie, aangebo
nden door de Minister-President op 27 januari 195*-, 

fóffl $/*ï*&/OJ n? 44556; advies van het Reactorcentrum Nederland, toe-
ff/lf, /i /^».geZonden door de Minister van Economische Zaken op 17 
fl J> i* januari jl. nr 1264; zie ook agenda MR dd. 9 januari 
'//*'• 1956, punt 10) 

Minister Beyen deelt ter toelichting mede, 
dat in geval men komt tot een supranationale oplossing 
voor de atoomenergie, dit in de praktijk dan een re
geling tussen de zes landen zal zijn, die ook aan de 
KSG deelnemen, ofschoon theoretisch ook andere landen 
kunnen meedoen. Of men tot iets met een supranationaal 
Israkter zal komen is afhankelijk van de vraag of 
Duitsland en Frankrijk daartoe "bereid zijn. De controle 
op het gebruik van de grondstoffen is niet iets dat 
noodzakelijk supranationaal moet gebeuren, maar als 
dit in verband wordt gebracht met het monopolie dan 
ligt dit ook in het supranationale vlak. De gedach
ten gaan in de richting om de supranationale regeling 
uit te strekken over de controle, het monopolie en 
de oprichting van een isotopenscheidingsfabriek. 
Daarnaast bestaat de kwestie van de verhouding tot 
de OEEC. Op 28 en 29 februari zal een vergadering van 
de Ministers van de OEEC plaatsvinden, ^ver de samen
werking op atoomgebied en daarvoor is het van belang 
welke houding de zes landen zullen aannemen. Men kan 
zich denken zowel een nauwere samenwerking tussen de 
zes landen binnen het kader van de OEEC, maar ook 
een verhouding als die van de KSG tot de OEEC. 

Minister Zijlstra voelt zelf als een belang
rijke moeilijkheid de onzekerheden over de technische 
ontwikkeling in de naaste toekomst. Dit betreft bv. 
de oprichting van een isotopenscheidingsfabriek, 
waarvan de geleerden in het algemeen thans zeggen, 
dat hiertoe wel ware over te gaan. Een tweede onze
kerheid betreft de te kiezen reactortypen. Spreker 
is van mening, dat wanneer de zakelijke merites zowel 
een supranationaal als een intergouvernementeel sa
mengaan mogelijk maken dat dan de politieke notieven 
ertoe moeten leiden een supranationaal orgaan van de 
zes landen te vormen. Deze laatste vorm zou dus al
leen moeten vervallen als men tot de conclusie kwam, 
dat een supranationaal orgaan bepaald schadelijk voor 
de zakelijke oplossing van de problemen zou zijn. Ten 
aanzien van de verhouding tot de OEEC meent spreker, 
dat er twee oplossingen mogelijk zijn. Indien men niet 
zou komen tot een supranationaal orgaan zal ons land 
van harte in de OEEC aan de samenwerking moeten mee
doen. Als daarentegen een supranationaal orgaan wordt 
gecreëerd, zal men niet via artikel 14 van het OEEC-
verdrag de verhouding moeten regelen, maar een ana
loge verhouding moeten scheppen als tussen KSG en OEEC. 
Jat betreft het beheer over de splijtstoffen wijst spre 
ker erop, dat gezien het gevaarlijke karakter hiervan, 
dit beheer ook nationaal zou moeten gebeuren. Moeilijk
heden hebben o.a. betrekking op de verhouding tot derde 
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landen en op het in de gemeenschap brengen van de 
reeds verkregen resultaten van onderzoekingen op 
kernfysisch gebied. Spreker is wel onder de in
druk van wat het Reactor Centrum Nederland in Arn
hem doet, maar een homogene suspensiereactor be
staat ook in Engeland. Men zal daarom realistisch 
tegenover deze zaken moeten staan en Nederland zou 
ook bereid moeten zijn om de re uitaten van zijn 
onderzoekingen in te brengen. 

Minister Mansholt acht het goed, dat de 
zes Ministers van Buitenlandse Zaken samen spreken 
voor de bijeenkomst van de Ministers van de OEEC 
aan het eind van de maand. Het zal ook goed zijn 
als de zes landen in de OEEC een gemeenschappelijk 
standpunt innemen. In verschillende rapporten, die 
thans op tafel liggen, houdt men zich met de sta
tische toestand bezig, waarbij-de mening van de 
technici overheerst. De Ministerraad zal echter 
ook de andere kant moeten bekijken namelijk de 
politieke zijde, samenhangende met de ontwikkeling 
van Europa. Het is wel duidelijk, dat wij thans nog 
pas aan het begin staan van d? kernenergie en van 
de mogelijkheden, die de atoomwetenschappen zullen 
bieden. Het is mogelijk, dat reactoren als de SUSPOP 
in enkele jaren achterhaald zijn door de mogelijk
heden van de "fusion". Een ding staat echter wel 
vast, namelijk dat het;we ten schappelijk onderzoek 
vooraf en de investeringen een inspanning zal vra
gen, welke de krachten van één land te boven gaat. 
Spreker vreest van langer wachten cot de technische 
ontwikkeling verder voortgeschreden is, dat er dan 
zoveel gevestigde belangen zijn, dat deze zaak niet 
meer in een goede Europese vorm te verenigen is. 
Hij meent daarom, dat Nederland zonder nauwkeurig 
te weten welke ontwikkeling eruit voortvloeit toch 
moet zeggen, dat een supranationale oplossing moet 
worden gevonden. Concluderend meent spreker, dat 
de Ministerraad in principe deze politieke beslis
sing moet nemen, waarbij een voorbehoud over de uit
werking in het verdrag moet worden gemaakt. Verder 
worde de verhouding tot de OEEC als die van de KSG 
tot de OEEC. 

Minister Staf meent, dat het voor de Minis
terraad ondoenlijk is het onderhavige probleem goed 
te beoordelen. Dit geldt zowel voor de kwesties van 
het vreedzame gebruik, de investeringen en opleiding 
als voor de vraag of de kleine landen achterop gerake 
Komende op de kwestie van de controle vraagt spreker 
zich af of voor dit onderwerp het samengaan tussen 
de zes landen niet willekeurig is en de zes eigen
lijk een te kleine groep. Men krijgt de indruk, dat 
er meer van uit is gegaan, dat men tot een supra
nationaal orgaan van de zes landen moét komen en dat 
men vervolgens heeft nagegaan wat dan daarin kan wor
den gedaan. Voorts wijst spreker erop, dat België 
afzonderlijke overeenkomsten met Amerika en met 
Engeland heeft gesloten. Spreker meent, dat de Rege
ring thans nog niet de vergaande politieke beslissing 
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moet nemen om tot een supranationaal orgaan te ko
men, maar eerst moet nagaan in hoeverre men tot 
een gemeenschappelijk standpunt in de OEEC kan komen. 

Minister Beel vraagt zich af of de Minis
terraad reeds thans tot een uitspraak moet komen ten 
aanzien van de vorming van een supranationaal orgaan. 
Als zaterdag Minister Beyen met de Ministers van de 
andere vijf landen over dit probleem spreekt, zou 
hij dan toch reeds moeten aangeven wat in de question
naire van de studiecommissie-Spaak wordt gevraagd. 
Spreker vraagt zich af of een"en ander wel rijp is, 
ook omdat de positie van de landen zo sterk verschil
lend is. Spreker zou daarom Minister Beyen wel de 
vrijheid willen geven als bij de bespreking van de 
zes Ministers zou blijken,dat de zaak nog niet rijp 
is, dat hij alles op alles zal kunnen zetten om tot 
een intergouvernementele samenwerking te komen. 

Minister Beyen zegt in zijn antwoord, dat 
men niet moet verwachten, dat de zes Ministers zater
dag zich met een wel omlijnd plan zullen kunnen vereni
gen, maar hij meent, dat het minimum is, dat hij zich 
niet zal verzetten tegen een supranationale oplossing 

/ p. . .f%*t dat hij e-aV' zeggen, dat Nederland geporteerd is 
^T 4 -^ <n voor een supranationale regeling, bevattende o.a. de 
•LtA&t* Ldfa* punten van het monopolie, de controle en eventueel 

de gezamenlijke isotopenscheidingsinstallatie. 
Minister Bee_l stelt de vraag, of zaterdag 

reeds de vragenlijs:F"van de commissie-Spaak aan de orde 
komt. Minister Beyen antwoordt, dat de bijeenkomst oor
spronkelijk op 17 maart zou worden gehouden; nu deze 
bijeenkomst vervroegd is en op zaterdagmiddag zal 
plaatsvinden, verwacht spreker niet, dat veel over 
de vragenlijst gezegd zal kunnen worden. Spreker con
cludeert voorts,.dat de Ministerraad het erover eens 
is, dat men ook naar samenwerking in de OEEC moet 
zoeken. Hij meent, dat dit ook zaterdag in de bij
eenkomst van de zes Ministers besproken zal worden. 
Er zijn ook onderdelen, die zich beter voor samen
werking in de OEEC lenen. Het nuttige van het rap
port van de OEEC is, dat dit de onderwerpen aanduidt 
voor verschillende graden van samenwerking. Bij het 
moeilijke punt van de samenwerking met derde landen 
komt in de eerste plaats de vraag wat men moet doen 
met de in gang zijnde bilaterale samenwerking. Spre
ker neemt het standpunt in, dat men met deze samen
werking (Koren, Amerikanen en eventueel ook Engelsen) 
rustig moet doorgaan. De resolutie-Monnet gaat op 
een punt verder dan de andere rapporten. Deze bevat 
ook de verplichting om geen atoomwapens te vervaardi
gen. Gezien de ervaringen bij de besprekingen in Lon
den inzake de opneming van West-Duitsland in de WEU 
lijkt het spreker niet waarschijnlijk, dat de Eranse 
Regering deze verplichting zal aanvaarden..Wat be
treft de verhouding tot de parlementariërs merkt 
spreker op, dat de kamerleden, die de resolutie-Monnet 
hebben ondertekend, zich verplicht hebben een motie 
in de parlementen in te dienen. Spreker weet nog niet 
welke houding de Regering hiertegenover zal innemen. 
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Wel lijkt het hem wenselijk, dat Minister Zijlstra 
en hij vóór zaterdag nog met de kamercommissie^ 
spreken. Ten aanzien van het punt van de marché 
commun wijst spreker erop, dat dit een heel ander 
probleem is dan het vraagstuk van de instelling 
van een algemeen gemeenschappelijke markt; op dit 
atoomgebied gaat het slechts om enkele goederen. 

Minister ZiUstra deelt met betrekking tot 
de kwestie van de verhouding tot de kamerleden mede, 
dat bij de behandeling van de begroting van Econo
mische Zaken is gezegd, dat de Kamer gaarne een al
gemeen integratiedebat zou hebben. Na overleg met 
Buitenlandse Zaken heeft spreker een positief stand
punt hiertegenover ingenomen. De Regering zal daarom 
rekening moeten houden met een debat op korte termijn, 
waarbij de kamerleden uitspraken zullen vragen over 
de Euratom; als het antwoord hun niet bevredigend 
voorkomt, zou men een motie in de zin van de resolu-
tie-Monnet kunnen verwachten. Minister Beyen merkt 
op, dat toen er sprake was van een algemeen integra
tiedebat de'Commissie voor Buitenlandse Zaken het met 
hem eens was, dat men dit niet moet houden voordat 
het eindrapport van de Commissie-Spaak is verschenen. 
Het lean echter zijn, dat over het atoomprobleem.eer
der een debat plaats heeft» 

•̂ e Minister-President geeft in overweging 
nog voor zaterdag een bespreking met de Commissie 
voor Buitenlandse Zaken te houden. 

Minister Zijlstra pleit voor een positie
ver formulering van ons standpunt tegenover de ge
dachte van Minister Beyen om te zeggen, dat Neder
land niet tegen supranationale regeling is, waarbij 
dan moet worden nagegaan wat zich hiervoor leent, 
waarna dan in de OEEC alles intergouvernementeel kan 
worden gedaan wat niet supranationaal kan. Uitgaan
de van de politieke aanpak van dit vraagstuk acht 
spreker het beter te zeggen, dat het dringend nood
zakelijk is tot een supranationale regeling te komen, 
waarna dan zakelijk wordt bekeken wat langs deze 
weg mogelijk is. Wat de bilaterale verdragen betreft 
merkt spreker op, dat alle landen hiermede doorgaan, 
zodat ook Nederland dit zal kunnen doen, waarbij het 
voornamelijk om Engeland gaat. Als eenmaal een supra
nationaal orgaan is gevormd, zal men geen bilatera
le overeenkomsten op dit gebied meer moeten aangaan. 
Een andere moeilijkheid is, dat het in de gemeenschap 
"brengen van de resultaten van de onderzoekingen be
zwaarlijk kan zijn als deze door bilateraal contact 
zijn verkregen. Amerika zal hiertegen wellicht geen 
bezwaar hebben, maar Engeland en Noorwegen mogelijk 
wel. 

De Minister-President is voorstander van 
een supranationale regeling vö"ö"r dit geval. Spreker 
had de illusie, dat dit bij de atoomzaken gemakke
lijker zou gaan dan in andere gevallen. Spreker is 
echter tegen de wijze waarop wordt getracht de par
lementen vast te leggen op een precies omschreven 
programma, waarmede men dan tracht het overleg tussen 
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de regeringen van de zes landen te pre jadieieren. 
Spreker deelt sommige bezwaren, die te berde"zijn 
gebracht. Hij ziet bv. niet, dat de zes landen, 
die wel in het gebruik van atoomwapens aanvaarden, 
zich zouden moeten verbinden ze niet te produceren. 
In dit verband noemt spreker de Amerikaanse onder
zeeboot met de at oomaandrijving, welke een jaar zon
der aanvulling kan varen. Voorts is het zo, dat ten 
aanzien van West-Duitsland reeds een zekere controle 
door de WEU wordt uitgevoerd. Spreker zet ook een 
vraagteken bij de gedachte om de in- en uitvoer en 
de produktie geheel in supranationale handen te ge
ven. Is dat spoedig mogelijk? België heeft kortgele
den contracten voor jaren met Amerika en Engeland ge
sloten over de levering van vrijwel alle uranium uit 
de Congo. Op een vraag omtrent de prijs hiervan deel
de Spaak in"het Belgische Parlement mede, dat hij daar
over niets kon mededelen, aangezien het hier een parti
culiere maatschappij betrof. Als zou worden bepaald, 
dat alle grondstoffen aan de gemeenschap moeten worden 
geleverd, zal ook een voorziening voor een arbitrale 
vaststelling van de priis nodig zijn. Indien voorts de 
produktie in gemeenschappelijke handen komt, zal men 
hiervoor praktische oplossingen moeten vinden. Samen
vattend is spreker het dus in beginsel eens met instel
ling van een supranationaal orgaan, maar hij heeft er 
bezwaar tegen om zich absoluut vast te leggen op wat 
de parlementariërs willen voorstellen. 

Minister j el vernam als voorlopige conclusie 
van.Minister Beyen, dat hij zou stellen, dat Nederland 
geporteerd is voor een supranationale regeling, maar 
Minister Zijlstra gaat nog een stap verder door te zeg
gen, dat een dergelijke regeling dringend noodzakelijk 
is. Spreker zou de bepaling van ons standpunt nog in 
iets andere richting willen zoeken. Hij kan zich de 
vorming van Euratom wel indenken, maar als onzerzijds 
eraan gehecht wordt de vorming van een algemeen gemeen
schappelijke markt verder te voeren dan zal men ten 
aanzien van het onderhavige punt toch moeten oppassen. 
Spreker stelt de vraag of de Ministers Beyen en Zijl
stra reeds een denkbeeld hebben over de verhouding tus
sen de ESC- en de Euratom. 

De Minister-President heeft begrepen, dat 
de gedachte is om niet de Hoge Autoriteit met het ge
zagsorgaan van de Euratom te laten samenvallen, maar 
dat wel de andere organen (assemblee, Raad van nationa
le ministers, Hof enz.) dezelfde zullen zijn. Voor een 
samenvallen van ESC- en Euratom zou één overweging 
kunnen pleiten namelijk, dat dan de gehele energie 
als een belang wordt gezien. Hiertegen pleit echter, 
dat de kolenbelanghebbenden zich zullen inspannen 
om de ontwikkeling van de atoomenergie niet snel te 
laten verlopen. Minister Zijlstra meent, dat men in de 
KöCx er vrede mee heeft, dat een afzonderlijk gezags
orgaan voorde Euratom wordt gevormd. 

Minister Mansnolt komt nog eens op de kwestie 
T«?«+ V ! r £ e ? ?^an °P ^lateraal terrein. Het is 
JUXS-G, aat België bilaterale verdragen met enkele andere 
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landen heeft gesloten, maar het kan zijn, dat het 
uranium voor de atoomenergie minder "betekenis krijgt 
dan het op het ogenblik heeft. Spreker stelt de 
vraag of het niet goed zou zijn in Brussel af te 
spreken, dat de zes landen nieuwe bilaterale verdra
gen mededelen en dat in dergelijke verdragen een clau
sule wordt opgenomen, dat in overweging is een supra
nationaal orgaan voor de zes landen in te stellen en 
dat de resultaten van de bilaterale samenwerking aan 
het gemeenschappelijk orgaan ten goede zullen komen. 
Een dergelijke afspraak is wenselijk, omdat deze bi
laterale verdragen tot "gevestigde belangen" leiden. 
Spreker deelt vervolgens mede, dat Minister Suurhoff 
hem een nota gaf waarin wordt gesteld, dat aan één 
aspect bijzondere aandacht moet worden gewijd, name
lijk aan dat van de volksgezondheid. Er is geen ander 
terrein op economisch gebied, dat zo ingrijpt in de 
volksgezondheid als de atoomzaak; dit zal men alleen 
in supranationaal verband bevredigend kunnen behande
len, vooral als men bedenkt, dat Nederland aan drie 
rivieren ligt, die uit andere landen komen. 

Minister 'Witte, merkt op, dat wij nog aan 
het begin van de ontwikkeling op atoomgebied staan. 
In 1850 had men niet kunnen vermoeden welke mogelijk
heden de elektriciteit zou bieden. Spreker vraagt zich 
af of ondernemingen in een klein land geen schade kun
nen lijden als men door Frans-Duitse afspraken'tot mo
nopolies zou komen, en of niet gewaakt kan worden te
gen het ontstaan van dergelijke monopolies. 

Minister Beyen antwoordt aan Minister Beel, 
dat de Euratom hier en daar zeker als een mooie uit
wijking wordt gezien om niet aan de algemene gemeen
schappelijke markt te behoeven mee te doen. Het is 
echter verheugend, dat Spaak op het standpunt staat 
wel te willen medewerken aan de Euratom op voorwaarde, 
dat de gemeenschappelijke markt tot standkomt; de Duit
sers staan op hetzelfde standpunt. Spreker weet niet 
of de mogelijkheid bestaat om verder bilateraal niets 
te doen. Nederland zou met de Engelsen vastlopen als 
op de bijeenkomst van as. zaterdag hierover een bin
ding wordt aangegaan. Minister Zijlstra voegt hieraan 
toe, dat Engeland bij de besprekingen over de bila
terale overeenkomst heeft gesteld, dat bij totstand
koming van een supranationaal orgaan opnieuw over de 
samenwerking tussen beide landen zou moeten worden 
gesproken. De Minister-President concludeert, dat 
Nederland met de voorbereidingen voor een overeenkomst 
met Engeland doorgaat zolang Euratom niet tot stand 
gekomen is. 

Minister Beyen antwoordt Minister Mansholt, 
dat de kwestie van de volksgezondheid heel belangrijk 
is, evenals het punt van de monopolievorming, dat 
Minister Witte noemde. Spreker meent echter, dat de 
positie van kleine landen bij monopolievorming zonder 
supranationale samenwerking nog moeilijker zou zijn. 
De Minister-President is voorstander van een vorm 
van administratieve rechtspraak voor deze gevallen, 
waarbij een klein land in beroep moet kunnen komen op de 
grond, dat het gezagsorgaan niet tot de bestreden beslis
sing had mogen komen. 
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Minister Zi.jlstra ziet de "band tussen Euratom 
en de volksgezondheid zo, dat men moet weten waar de 
uiterst gevaarlijke stoffen zijn; dit mag echter niet 
leiden tot een distributie, waarbij bepaald wordt, 
dat de stoffen wel in het ene land en niet op een an
dere plaats zullen mogen zijn. Een dergelijke distri
butie zou alleen aanvaardbaar zijn als de grondstoffen 
zeer schaars waren. 

Minister Beyen vraagt, wat de Regering in 
de Kamer moet zeggenTaïs een motie met Je punten van 
de resolutie-Monnet wordt ingediend. Moet de Regering 
tegenover zulk een motie stelling nemen of kan hi;j 
ermede volstaan te zeggen, dat de Regering hiervan met 
"belangstelling heeft kennisgenomen? 

''gëTl"'Tlgrtr̂ 26ir~Eü̂ è"h'̂ aTwach'ben. Minister"'"Zijrstra merkt 
op, dat hij deze week wegens de besprekingen in Geneve 
niet aan het gesprek met de Kamercommissie zal kunnen 
deelnemen. 

19. Wijziging van de regeling betreffende inschakeling van 
suiker raïrrna^ri3ën"Tn^3£ su^ïïr^£or zi^ing~~r^ri e f van 
ïïe MïnïsTTër van~LandD"ö~uw, Vï"sseri"ïJ ë"n VoecTselvoorziening 
dd. 30 januari 1956, nr.8963) 

Minister ZijIstra acht het een vreemde situatie, 
dat de twee suikerraffinadë"rijen als Nederlandse fa
brieken niet op de binnenlandse markt worden toegelaten. 
De Minister-President dacht indertijd, dat tot een tijde
lijke opTossïng-Jwa's_,t>es 1 oten, die zou worden afgeschaft, 
maar thans wordt voorgesteld om nog meer te gaan doen, 
wat dan vooral ten goede komt aan de Y/estersuikerraffi-
naderij, die indertijd een samenwerking met de coöpe
ratieve fabrieken heeft afgewezen. Spreker meent ook, 
dat het economisch voor ons land het beste zou zijn 
als de voorgestelde steun niet werd verleend en de vrij
komende capaciteit voor andere doeleinden werd gebruikt. 
Hierdoor zou men ook goedkoper suiker krijgen. Minister 
Witte merkt op, dat de Staat voor de landbouwsuiker 
een~subsidie van f.10 betaalt. Hij ziet dan niet in 
waarom de twee raffinaderijen, waarvoor slechts de 
helft van dat subsidiebedrag moet worden betaald, zouden 
moeten verdwijnen. 

Minister Mansholt begrijpt die redenering 
heel goed en haalt ïïez'ê ook wel aan in zijn verdediging 
van het beleid tegenover de coöperatieve suikerfabrie
ken en het Landbouwschap, Spreker wijst er echter op,dat 
het bij de goedkope suiker op de wereldmarkt alleen om 
surplushoeveelheden gaat, die door landen, welke intern 
soms een monopolie hebben, worden afgezet. Men kan voorts 
niet zeggen, dat de V/estersuikerraffinaderij geen samen
werking met de coöperatieve fabrieken wilde; er was 
wel bereidheid bij deze laatste fabrieken om samen te 
werken, maar zij stelden onredelijke eisen. Spreker 
zou gaarne samen met Minister Zijlstra nog eens een 
gesprek hebben met zowel de coöperatieve fabrieken als 
de beide suikerraffinaderijen om opnieuw te trachten tot 
een werkverdeling te komen, waarbij de suikerraffina
derijen ook de verwerking van een zeker kwantum binnen
landse suiker zouden kunnen krijgen. 



Ministerraad 
ZEER GEHEIM -22- dd.6-2-1956 

Minister Zijlstra ziet de band tussen Euratom 
en de volksgezondheid zo, dat men moet weten waar de 
uiterst gevaarlijke stoffen zijn; dit mag echter niet 
leiden tot een distributie, waarbij bepaald wordt, 
dat de stoffen wel in het ene land en niet op een an
dere plaats zullen mogen zijn. Een dergelijke distri
butie zou alleen aanvaardbaar zijn als de grondstoffen 
zeer schaars waren._ 

Minister Beyen vraagt, wat de Regering in 
de Kamer moet zeggenTaïs een motie met de punten van 
de resolutie-Monnet w ^ 4 - ^ __ , 
tegenffgg.r ^£. mxnxstër-Pre si den t merkt op, dat deze week 
^s^rst een bespreking met de Kamercommissie zal plaats
vinden. Daarbij zal gezegd kunnen worden, dat men eerst 
een nota zou kunnen afwachten. Minister Zijlstra markt 
op, dat hij deze week wegens de besprekingen in G-enève 
niet aan het gesprek met de Kamercommissie zal kunnen 
deelnemen. 

• Wijziging van de rageling_betreffende inschakeling van 
~" mlIkeTrafTrn̂ ïïë'riJê'n" ih"~de sû ë"r̂ £orzïi"nrng'~'rSrieT~'van 
dT"Iïmsïër van_Lan"Sïïö"uw, VTss"erï"J ë"n VoeÖTËTêlvoor zien ing 
dd. 30 januari 1956, nr.8963) 

Minister Zijlstra acht het een vreemde situatie 
dat de twee suikerraffinaderijen als Nederlandse fa
brieken niet op de binnenlandse markt worden toegelaten. 
De Minister-President dacht indertijd, dat tot een tijde
lijke opTossïng~was ~b"esloten, die zou worden afgeschaft, 
maar thans wordt voorgesteld om nog meer te gaan doen, 
wat dan vooral ten goede komt aan de Westersuikerraffi
naderij, die indertijd een samenwerking met de coöpe
ratieve fabrieken hoeft afgewezen. Spreker meent ook, 
dat het economisch voor ons land het beste zou zijn 
als de voorgestelde steun niet werd verleend en de vrij
komende capaciteit voor andere doeleinden werd gebruikt. 
Hierdoor zou men ook goedkoper suiker krijgen. Minister 
Witte merkt op, dat de Staat voor de landbouwsuiker 
een iubsidie van f.10 betaalt. Hij ziet dan niet in 
waarom de twee raffinaderijen, waarvoor slechts de 
helft van dat subsidiebedrag moet worden betaald, zouden 
moeten verdwijnen. 

Minister Mansholt begrijpt die redenering 
heel goed en haalt deze ook wel aan in zijn verdediging 
van het beleid tegenover de coöperatieve suikerfabrie
ken en het Landbouwschap, Spreker wijst er echter op,dat 
hot bij de goedkope suiker op de wereldmarkt alleen om 
surplushoeveelheden gaat, die door landen, welke intern 
soms een monopolie hebben, worden afgezet. Men kan voorts 
niet zeggen, dat de Westersuikerraffinaderij geen samen
werking met de coöperatieve fabrieken wilde; er was 
wel bereidheid bij deze laatste fabrieken om samen te 
werken, maar zij stelden onredelijke eisen. Spreker 
zou gaarne samen met Minister Zijlstra nog eens een 
gesprek hebben met zowel de coöperatieve fabrieken als 
de beide suikerraffinaderijen om opnieuw te trachten tot 
een werkverdeling te komen, waarbij de suikerraffina
derijen ook de verwerking van een zeker kwantum binnen
landse suiker zouden kunnen krijgen. 


