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Notulen van de vergadering, 
gehouden op maandag 5 maart 1956 in de Trèveszaal, aangevan

gen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

Aanwezigï de Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, Be Bruijn, Cals, 
Kernkamp, Van de Kieft, Luns, Van Oven, 
Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra 
(Afwezig is Minister Mansholt) 

Secretaris; J.Middelburg 

1, Notulen van de vergadering van 27 februari 1956 

a. Opmerking naar aanleiding van punt 2 f (Vorstuitkering) 

Minister Suurhoff herinnert eraan, dat is af
gesproken, dat eenzelfde regeling voor een vorstbij-
slag gelijk voor het bedrijfsleven en de overheids
dienst zou worden vastgesteld. De Stichting van de Ar
beid bleek het echter op prijs te stellen, dat hier
over niets gepubliceerd werd. Het College van Rijksbe-
middelaars keurt alle aanvragen voor verlening van 
een vorstuitkering binnen de besproken grenzen goed, 
maar door het achterwege laten van publikatie voor
komt men het uitlokken van minder gemotiveerde aanvra
gen. Minister Beel voegt hieraan toe, dat geen bezwaar 
is gemaakt, dat gemeentebesturen in de vorige maal be
sproken gevallen een vorstuitkering van f.25 verstrek
ken. 

. 2/j^Jf\ X* Opmerking naar aanleiding van punt 2 g (Aantrekking 
t^J^s^i^/^ " v bouwvakarbeiders door de gemeente Amsterdam )*"" 

*$.*%'rite /. 

« • / . 

Minister Beel heeft een brief gezonden aan. de 
Commissaris van de Koningin in Noordholland met het 
verzoek zich in verbinding te stellen met het Gemeen
tebestuur van Amsterdam. Naar aanleiding hiervan heeft 
Dr.Prinsen hem opgebeld met de mededeling, dat het ge
meentebestuur de hele opzet van de regeling met het 
Gewestelijk Arbeidsbureau had besproken, dat op zijn 
beurt met het Rijksarbeidsbureau contact had gehad. 

/• jMLtjaJ7Siisb ^e^ ^s ^e bedoeling alleen daar bouwarbeiders te wer-
#-*ï^£*^t^w> .ven> w a a r jLn hc,t verleden werkloosheid best<m£. De 

toezegging inzake woningen is niet anders dan reeds 
gebruikelijk. De vergoeding van pensionkosten tot 
f.50 is op grond van de CAO toelaatbaar, terwijl voor 
verhuiskosten eenzelfde regeling geldt als Sociale 
Zaken en Volksgezondheid voor Rotterdam had goedge
keurd. Minister Suurhoff is nog bezig met het onder
zoek naar deze kwestie. Spreker meent overigens, dat 
de aangekondigde vergoeding te hoog is, terwijl de 
moeilijkheid vooral ligt in de toezegging, dat binnen 
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komt, terwijl daarnaast de Staat nog garant is voor 
90$ van verleende handelskredieten, die tezamen 
f* 27 min bedragen. Aangezien deze vorderingen misschien 
een langjarige afwikkeling zullen vragen, zal te zij
ner tijd het Rijk de vorderingen van de Nederlandse 
Bank moeten overnemen. Nederland is in contact ge
treden met Duitsland, Engeland en Frankrijk teneinde 
deze zaak onderling te bespreken. 

3 a. Ministersconferentie van de OEEC (Zie notulen MR 
dd.27 februari 1956, punt 1!>) 

Minister Beven brengt in het kort verslag 
uit over de Ministersconferentie van de OEEC. Opmer
kelijk was, dat de Engelsen hier hun strijd tegen de 
Euratom en de gemeenschappelijke markt hebben opgege
ven. De Zwitserse Minister heeft zich in welwillende 
zin uitgelaten en gezegd,, dat ook de OEEC aan verla
ging van de tarieven zal moeten doen. Er waren daarom 
op deze conferentie geen scherpe tegenstellingen ook 
al omdat van de zijde van de zes landen werd gezegd, 
dat men zo veel mogelijk in de OEEC zou samenwerken. 
Minister Spaak heeft erop gewezen, dat Euratom ook 
open voor andere landen zou zijn; als andere landen 
hiertoe niet overgingen, zouden de zes landen niet 
minder bereid zijn ook met hen samen te werken. Er is 
een speciale OEEC-commissie voor de atoomzaken gevormd; 
do coördinatie met de groep van zes landen zal eenvou
dig zijn, omdat deze zes landen hebben'afgesproken 
in deze commissie dezelfde vertegenwoordigers als voor 
de Euratom aan te wijzen. 

De bespreking me't de Kamercommissie heeft 
hoofdzakelijk gelopen over de*0EEC en de gemeenschap
pelijke markt. Spreker had de commissie stukken ge
zonden over de stand van zaken van de Euratom. Het 
was wel duidelijk, dat de commissie deze kwestie in 
samenhang met de verklaring-Monnet geheel zelf wil be
handelen. Alleen zal spreker nog even het rapport der 
commissie ter inzage krijgen, teneinde te voorkomen, 
dat hierin vertrouwelijke gegevens bekend gemaakt wor
den. Er heeft nog een bespreking plaats gevonden over 
het buitentarief hij een gemeenschappelijke markt 
tussen Minister Zijlstra 'en spreker enerzijds en Spaak 
en üri anderzijds (zie punt 3 e ) . 

Minister De Bruijn informeert hoe het gelopen 
is met de behandeling van de aanvraag van Spanje voor 
het lidmaatschap van de OEEC. Minister Beyen herin
nert eraan, dat onzerzijds in verband met het protest 
van de internationale organisaties van vakverenigingen 
was gevraagd geen beslissing te nemen in de ambtelijke 
Raad van de OEEC over de vraag of een onderzoek naar 
de economische en financiële draagkracht van Spanje 
zal worden ingesteld voor het geval dit land tot de 
OEEC zou worden toegelaten. Spreker is over deze kwes
tie door eer commissie ontvangen, waarin men o.a. 
vroeg wat de vakverenigingen hiermede te maken hebben, 
waarop spreker op de bijzondere banden met de OEEC 
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heeft gewezen. Nu is besloten het onderzoek in te 
stellen, zal de Secretaris-Generaal van de OEEC de # 
vertegenwoordiger van de internationale vakorganisa
ties Oosterhuis hierover moeten inlichten. 

3 e. Vorderingen van Commissie-Spaak 

Minister Zi.ilstra heeft aan Spaak als het 
Nederlandse standpunt ten aanzien van de kwestie van 
het buitentarief hij een gemeenschappelijke markt mee
gedeeld, dat wij een laag buitentarief voorstaan en 
dat voor ons een formule hiervoor bezwaarlijk zou zijn, 
waarvan wij de draagwijdte niet zien. Daarbij dient 
men een onderscheiding te maken tussen grondstoffen, 
halffabrikaten en eindprodukten. Voor grondstoffen 
zal men eigenlijk helemaal geen invoerrecht moeten 
heffen of enkele procenten met een zuiver fiscaal 
karakter. Het landbouwprobleem is hierbij een afzon
derlijk vraagstuk. Ten aanzien van de eindproduk
ten bestaat ook niet een groot probleem; voor deze 
goederen zijn de invoerrechten na de totstandkoming 
van Benelux hoog, zodat Nederland op dit punt zeer 
van het wegvallen van tarieven binnen de zes landen 
zou profiteren. Spreker staat hierbij op het stand
punt, dat men eerst de kop van het tarief moet afha
len, voordat men gaat middelen. Het bleek, dat de des
kundige Uri een nogal hoog tarief in zijn hoofd had, 
waartegenover spreker heeft gezegd, dat voor ons een 
decapitatie en een ongewogen gemiddelde niet onaan
vaardbaar zijn voor wat de tarieven voor eindproduk
ten betreft. De kwestie van de halffabrikaten is voor 
ons van het grootste belang. Voor deze goederen zal 
men het Benelux-tarief, zoals dat do^r de KSG is aan
vaard, volledig moeten handhaven. Spreker heeft ge
zegd, dat men hierover niet op expertniveau moet spre
ken, maar dat de verantwoordelijke Ministers hierover 
kunnen onderhandelen; op dat ogenblik zullen de bere
keningen dan gereed moeten zijn. Hij heeft de inhoud 
van dit gesprek aan Spaak geschreven. 

Minister Van de Kieft heeft reeds eerder in 
deze vergadering gezegd, dat Financiën in kwesties van 
invoerrechten bijzonder geïnteresseerd is en dat hij 
gaarne had, dat hierover overleg met hem werd gepleegd, 
voordat een standpunt werd ingenomen. Spreker betreurt, 
dat Minister Zijlstra reeds zonder dit overleg aan 
Spaak heeft geschreven. De Minister-President merkt op, 
dat in de vorige vergadering duidelijk is besproken, 
dat het beter is de tegenstelling tussen voorstanders 
van een hoog en een laag buitentarief in het rapport 
vande commissie-Spaak te laten blijken dan die in 
schijn te overbruggen. Uit de antwoorden van de Minis
ters Beyen en Zijlstra had spreker begrepen, dat men 
zich ten aanzien van het Nederlandse standpunt nog 
niet vast zou leggen, voordat hierover nader in de Mi
nisterraad dan wel met Minister Van de Kieft was ge
sproken. Minister Beyen merkt op, dat vorige maal niet 
gezegd is, dat er per se geen unaniem rapport van de 
experts zou mogen komen. Minister Zi.ilstra is het eens 
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