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ZEER GEHEIM 

MAM OU^ : 
MINISTERRAAD 
Nr.1755 

Notulen van de vergadering, 
gehouden op maandag 13 februari 1956 in de 
vangen 's morgens om elf uur en 's middags 

Ex.nr 

Treveszaal, aange 
voortgezet 

Aanwezig: De Minister-President Drees en de 
Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Van 

Ministers 
de Kieft, 

Luns, Staf, Suurhoff; Van 
Zijlstra (Afwezig zlin de 
Kernkamp en Mansholt) 

Secretaris: J.Middelburg 

Thiel, Witte en 
Ministers Algera, 

1. Notulen van de vergadering van 30 .januari 1956 

Opmerking naar aanleiding van punt 2 d; Het ruimte-
advies van;de SER 

Minister Zi.jls 
gadering voorgesteld de 
van 30 januari jl, aan t 
aan de Stichting van de 

| dat de Regering zich na 

J over de ruimte eerst hie 
Spreker heeft voor de ve 
hoff vernomen, dat deze 
van de Stichting van de 
deling heeft gedaan. 

tra heeft in de vorige ver-
notulen van de vergadering 
e vullen met het besluit, dat 
Arbeid zou worden medegedeeld, 
ontvangst van het SER-advies 
rover zal moeten beraden, 
rgadering van Minister Suur-
mondeling aan de Voorzitter 
Arbeid een dergelijke mede-

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Nieuwe Minister van Justitie 

•°e Minister-President zag aanvankelijk te
gen een voorziening van de open plaats wegens het over
lijden van Minister Donker als bezwaren, dat een nieu
we minister geruime tijd zou nodig hebben om zich in 
te werken, terwijl hij het niet wenselijk achtte deze 
plaats te bezetten op een wijze, dat dit weer een 
vastlegging voor het nieuwe Kabinet zou kunnen zijn. 
Nader is spreker gebjsken, dat men in de fractie van 
de Partij van de Arbeid toch wel gaarne een voorzie
ning in de vacature zag, waarbij men wel meevoelde 
met het laatste bezwaar. De gedachte is nu om Prof. 
Mr.J.C.van Oven te vragen, die door zijn deskundig
heid op bijzondere wijze in vraagstukken van Justitie 
1SJ L n g e W e r k t' I/Iinis"fcer Be el gaat met deze gedachte 
akkoord en zou dan gaarne een spoedige benoeming zien. 
•üe Raad stemt in met de gedachte om Prof.Van Oven te 
polsen. 
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3 . B u i t e n l a n d s "beleid 

Au cw4luJüfe De Europese integratie; gemeenschappelijke markt en kernenergie (Zie notulen MR dd. 6 februari 1956, 
punt" 18) 

Minister Beyen brengt in het kort verslag uit 
van zijn bespreking met""de Kamercommissie over de Eura-
tomplannen. De commissie kon zich in het algemeen wel 
verenigen met het standpunt, dat de Regering hierom
trent innam. De resolutie-Monnet heeft de Kamer in 
handen gesteld van de Commissie voor Buitenlandse Za
ken; men heeft aan spreker gevraagd hoe deze zaak te 
behandelen zou zijn. Hij heeft geantwoord, dat het hem 
het beste leek, dat de Kamer voorshands haar eigen gang 
gaat. De Regering zal de Commissie voortdurend op de 
hoogte houden van wat er tussen de zes Regeringen ge
beurt. Te zijner tijd kan het dan komen tot een spe
ciaal debat over deze kwestie in de Tweede Kamer. 

Op de conferentie van Ministers van Buiten
landse Zaken van de zes landen heeft voornamelijk 
Spaak gesproken. Daarbij heeft hij een uitvoerige uit
eenzetting gegeven van het werk van de commissie voor 
de gemeenschappelijke markt, wat voor spreker weinig 
nieuws inhield. Y/el bleek Spaak bekeerd tot ons stand
punt ten aanzien van directe verkiezingen. Hij achtte 
deze nog te vroeg en was ook van oordeel, dat het in 
dit stadium nog niet goed zou zijn als men het contact 
met de nationale parlementen verliest. Spaak stelt 
zich voor, dat de commissie omstreeks 15 maart met 
haar rapport gereed zal zijn en dat dit dan nog in 
de loop van maart tussen de zes Ministers besproken 
kan worden. Dit lijkt kort, maar ons zal voor 15 maart 
reeds bekend zijn over welke punten nog beslissingen 
genomen moeten worden. De Fransen staan aarzelend ten 
aanzien van de gemeenschappelijke markt, maar Pineau 
heeft in Brussel niet een standpunt tegen deze gedach
te ingenomen. In het tweede deel van de conferentie 
in Brussel is over het Euratomplan gesproken, waarom
trent een nieuw stuk ter tafel lag. Dit nieuwe stuk, 
dat meer in overeenstemming is met het Nederlandse 
standpunt, zal de studiecommissie nog dezer dagen be
spreken. Met betrekking tot de kwestie van een alge
mene verklaring over het niet-vreedzame gebruik van 
splijtbare stoffen neemt Spaak het standpunt in, dat 
alle gebruik onder controle moet komen. Een tweede 
kwestie had betrekking op institutionele punten, In 
verband met gevoeligheden in andere landen ten aanzien 
van de naam Hoge Autoriteit sprak Spaak van een Board, 
en Pineau van een Comptoir. Spreker heeft gezegd, dat 
de naam geen kernpunt is, maar wel of men een instituut 
wil aanvaarden met verantwoordelijkheid aan een assem
blee. Als laatste punt is besproken de verhouding tus
sen het Euratomplan en de gedachte van de gemeenschap
pelijke markt. Te dezen aanzien nam de Duitse Minister 
een scherp standpunt in, namelijk dat Euratom alleen 
kan werken als het verdrag inzake de gemeenschappelijke 
markt zou zijn getekend. Spreker heeft zich niet bij 
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dit standpunt aangesloten, aangezien de Euratom snel
ler tot stand zal kunnen komen dan een verdrag over 
de algemene gemeenschappelijke markt. Spreker heeft 
geopperd te besluiten, dat gelijktijdig twee confe
renties zVllen worden gehouden, namelijk over een 
verdrag voor Euratom en een verdrag over de gemeen
schappelijke markt. Dit is niet uitvoerig "besproken, 
maar het is voor de Fransen niet zo gemakkelijk aan
vaardbaar, aangezien zij dan in principe zich voor 
een overeenkomst inzake de gemeenschappelijke markt 
uitspreken. Terwijl dus in maart de laatste conferen
tie van Ministers van de zes landen zal worden gehou
den, hoopt Spaak, dat reeds in mei de Regeringsconfe
rentie bijeen geroepen zal kunnen worden» Aangaande 
de verhouding van het Euratomplan en het rapport van 
de OEEC is besloten, dat in de OEEC een gezamenlijke 
verklaring zal worden afgelegd, waarin wordt gezegd, 
dat de zes landen ten aanzien van de atoomenergie 
met elkaar willen samenwerken, maar dat er ook ter
reinen zijn, waarop samenwerking in de OEEC mogelijk 
is. Terwijl Engeland aanvankelijk vijandig tegenover 
Euratom stond heeft spreker de indruk, dat Engeland 
en de Scandinavische landen thans bezig zijn hun 
draai te nemen. De Engelsen zouden nu overwegen om 
aan Euratom mee te werken. Bij de bespreking in de 
ministeriële Raad van de OEEC zal ook de Engelse af
wijzing van de voorbereiding van een verdrag voor 
een gemeenschappelijke markt (door de commissie-Spaak 
in Brussel) ter sprake komen. De Amerikanen hebben 
zich ten gunste van de integratiepogingen van de 
zes landen uitgesproken; zij zullen ook in de OEEC 
een positieve houding aannemen. Hetzelfde geldt voor 
de Canadezen, die voor deze ontwikkeling ook grote 
belangstelling hebben getoond. Tenslotte merkt spre
ker op, dat Minister Mansholt nog een stuk over dit 
onderwerp heeft rondgezonden5 spreker meent, dat dit 
niet zoveel anders is dan wat in de vorige vergadering 
ter sprake is gekomen. 

•̂ e Minister-President is van oordeel, dat 
de naam Board wel mogelijk is voor een supranationaal 
instituut, al is het ongewenst een Engelse naam te 
kiezen, maar dat bij Comptoir iedereen aan iets an
ders denkt dan aan een gezagsorgaan, dat verantwoor
delijk is aan de assemblee. 

Minister Cals stelt de vraag of een besluit 
is genomen omtrent het voorstel om een studiegezel
schap in te stellen over het vraagstuk van een atoom-
scheidingsfabriek. Voorts acht men een standstillover-
eenkomst voor de wetgeving in het algemeen bezwaarlijk, 
aangezien in ons land op dit gebied nog weinig wette
lijke maatregelen o.a. met betrekking tot de volksge
zondheid zijn getroffen. 

Minister Be_el merkt op, dat öen nadere nota 
alsmede het commentaar op de vragenlijst is ontvan
gen; spreker neemt aan, dat deze stukken zullen wor
den behandeld als de nota-Spaak wordt besproken. 
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Minister Beyen antwoordt Minister Cals, 
rschillende punten nog niet behandeld zijn zo-
voorstellen inzake een atoomscheidingsfabriek 
r een standstill-agreement. Overigens zal de
reenkomst betrekking hebben op de kwestie, 
jdens de voorbereiding van de Euratom geen 
gelen ter verhoging van de invoerrechten voor 
betreffende grondstoffen, elektronische appa-
e.d, zullen worden genomen. Het blijkt, dat 
k in de OEEC bezig is met een standstill-agree-
De stukken, waarop Minister Beel doelt, zullen 
eld kunnen worden als dit punt weer besproken 

/j / X_^« Toelating van Spanje tot de Intergouvernementele 
£A /} A. /ft Commissie voor Europese Migratie ~ (ECEM) C~Zie" no-

// tulen MR dd. 23 januari 19567 punt 3 bj 

Minister Beyen deelt mede, dat Spanje om 
toelating tot de ICEM heeft gevraagd. Spreker meent, 
dat Nederland zich niet moet verzetten tegen toela
ting tot dit orgaan. De Raad verklaart zich hierme
de akkoord. 

— 3 c De verhouding t o t Indonesië (Zie notulen MR 
^"februar i 1956, punt"~T~a7 

dd. 

<r Minister Luns brengt in het kort verslag 
üit over het vervolg van de Nederlands-Indonesische 
conferentie in Geneve, Aangezien het onze bedoeling 
was bij de hervatting der conferentie om punt voor 
punt te bespreken, kwam de geschillenregeling als 
een van de eerste punten aan de orde. Daarbij bleek 
het alras, dat de Indonesische delegatie geen vrij
heid had om enige geschillenregeling te aanvaarden 
(tenzij deze volledig zou zijn uitgehold). Hoewel 
de Nederlandse delegatie op dit punt zeer ver aan 
de tot uiting gebrachte bezwaren van de Indonesische 
delegatie was tegemoet gekomen, bleek, dat op dit 
punt geen overeenstemming mogelijk was, waarna za
terdagmiddag in een slotzitting is geconstateerd, 
dat de conferentie mislukt was. Met moeite is toen 
een kort gemeenschappelijk communiqué vastgesteld, 
waarna spreker een persconferentie heeft gehouden, 
welke goed blijkt te zijn uitgevallen. Het is goed, 
nu de conferentie mislukt is, dat dit .op het punt 
van de geschillenregeling is gebeurd. Verder was 
een goed ding, dat door de leden van de Nederlandse 
delegatie steeds één lijn is getrokken. Spreker deelt 
tenslotte mede, dat het niet gelukt is iets concreets 
te bereiken ten aanzien van de Nederlandse arrestan
ten. 

De Minister-President brengt een woord tfan 
de Nederlandse delegatie voor het geduld en 
Spreker heeft door de radio vernomen, dat 
sische Regering overweegt eenzijdig het 

dank aan 
de tact. 
de Indon 
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