
ZEER GEHEIM 
/ 

MINISTERRAAD 

Nr 1787 

Ex.nr /Z 

Notulen van de vergadering, 
gehouden op maandag 23 april 1956 in de ïrèveszaal, aan
gevangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgezet 

Aanwezig; De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Van de 
Kieft, Mansholt, Luns (alleen "bij de morgen
vergadering), Van Oven, Suurhoff, Van Thiel, 
Witte en Zijlstra (Afwezig zijn de Ministers 
Kernkamp en Staf) 

Secretaris; J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Het nieuwe reglement van orde van de Ministerraad 
(Zie notulen MR dd.16 april 1956, punt 2 e) 

Minister Beel heeft met Minister Kernkamp 
een gesprek gehad over de kwestie van het nieuwe 
reglement van orde van de Ministerraad, waarbij 
Minister Kernkamp zich ermede verenigde, dat dit 
wordt afgewerkt. 

b. Besprekingen met Minister-President van 
landse Antillen 

de Neder-

Minister Beel deelt mede, dat de Minister-
President van de Antillen naar Nederland is overge
komen ter bespreking van een kwestie, welke met de 
Gouverneur is gerezen over een ministersbenoeming. 
Nadat aanvankelijk ook Minister Kernkamp aan de be
sprekingen had deelgenomen, heeft deze aan spreker 
verzocht zich tijdelijk met zijn vervanging als 
Minister van Overzeese Rijksdelen te belasten. 

Spreker is voornemens in de Rijksminister
raad voor te stellen over het staatsrechtelijke 
punt van de positie van de Gouverneur als hoofd van 
de Landsregering advies te vragen aan de afdeling 
van de Raad van State van het Koninkrijk, die zich 
met de Overzeese Rijksdelen bezig houdt. Va ai'du niou 
••eprekor hierover adviea aan.Jjjuf. Vmi -der Grinten 
on Prof. Kranenburg willen vragen. 

De Raad verklaart zich met deze procedure 
en met het beleid bij de besprekingen akkoord. 

Voor de punten 2 c t/m 2 e zie middagvergadering. 
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3 g. De KSG en de Rijnvaart 

Minister Algera deelt mede, dat een "bespre
king heeft plaats gehad van Minister Zi^lstra en spre
ker met Spierenburg over de rijnvaart. De KSG wil ma
ximum- en mininumvrachtprijzen voor kolen en staal in 
de rijnvaart en ook een vrachtencommissie instellen. 
De Ministers zijn het eens geworden, dat deze maximum-
en minimumprijzen kunnen worden vastgesteld, maar al
leen als er aanleiding toe mocht zijn, dus als dit 
nodig is. Hetzelfde is afgesproken over de vrachten
commissie. Aangezien er in Nederland weinig verladers 
voor de rijnvaart zijn, maar er wel een belangrijke 
rijnvloot is, zal bij de vaststelling van de terms 
of reference worden besproken wat zal kunnen worden 
gedaan om geen schade aan de Nederlandse rijnvloot 
toe te brengen. De Raad verklaart zich met deze con
clusies akkoord. 

3 h. De Europese integratie (Zie notulen MR dd.16 april 
i l i L t i y • il i I W i r i i » . i — • • » J I » » I I I M . I H » - i ii 

1956, punt 3 f) 
Minister Beyen heeft de vorige maandag met 

Spaak gesproken over de vergadering van de zes Minis
ters van Buitenlandse Zaken. Intussen heeft Spaak ge
sproken met de "Franse Minister Pineau, waarbij is af
gesproken, dat de ministersconferentie niet in het 
begin van mei, maar aan het eind van mei zal worden 
gehouden, na de reis van de Franse Ministers naar 
Moskou. Als deze conferentie aan het eind van mei 
plaats heeft, zullen de zes ministers wel een stand
punt kunnen bepalen. In. verband daarmede zal spreker 
een nota voor de Ministerraad indienen. Het gereedma
ken van het rapport heeft veel meer tijd gekost dan 
aanvankelijk werd verwacht. Het rapport zal dezer 
dagen uitgaan en dan onmiddellijk gepubliceerd worden. 
Aan het Nederlandse verlangen is voldaan, dat niet 
zal worden vermeld, dat alle deskundigen het met 
het gehele rapport eens zijnj thans is een formule 
aangenomen, waarin sta^t, dat de deskundigen aan hun 
Regering aanbevelen dit rapport tot basis van de on
derhandelingen te nemen. In het rapport is over het 
buitentarief een zin geschrapt. Van Nederlandse zijde 
is medegedeeld, dat de Nederlandse Regering ernstige 
bezwaren heeft tegen de institutionele voorstellen. 
Spreker vindt dit deel niet slecht. Het komt sterk 
overeen met de gedachten, die in het plan-Beyen zijn 
ontwikkeld. Onzerzijds is men er echter niet voor, 
dat de Ministers besluiten over voorstellen van de 
Europese Commissie, aangezien wij de voorkeur geven 
aan besluiten, die genomen zijn door deze Commissie, 
en die dan een avis conform van de Ministers van de 
zes landen nodig hebben. Voorts is op advies van de 
Franse deskundige Uri in het rapport gezegd, dat het 
Amerikaanse kartelregiem goed zou zijn als voorbeeld 
voor de kartelwetgeving. Op aandrang van Nederlandse 
zijde is de verwijzing naar de Amerikaanse kartelwet
geving eruit geschrapt. Voorts is door de Nederlandse 
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deskundige gezegd, dat de voorstellen inzake het 
readaptatiefonds onvoldoende doordacht zijn. Men 
zal de taak en bevoegdheden van dit fonds en die 
van het investeringsfonds niet door elkaar moeten 
halen. Het laatstgenoemde fonds zal naar onze me
ning op rentabiliteitsbasis moeten functioneren. 
Van Nederlandse zijde wordt daarom ook niet gewenst, 
dat via het investeringsfonds grants in aid zullen 
worden gegeven. Op dit punt heeft het algemene voor
behoud mede betrekking. Ten aanzien van de kwestie 

y.- van de harmonisatie van de sociale wetgeving -saga fa-t/ietó^^ 
^ w / * W w / < ^ ^ jde Eranse wensen geheel gevolgd, o.a.betreffende 

^ gelijke betaling van mannen en vrouwen. Onzerzijds 
is gewezen op de consequenties voor de andere lan
den. Thans wordt voorgesteld, dat de Commissie voor
stellen inzake deze harmonisatie zal kunnen doen, 
die gedurende de eerste vier jaar van de werking 
van het verdrag slechts met unanimiteit van de zes 
Ministers kunnen worden aanvaard. 

Spreker acht het wenselijk zodra de tekst 
beschikbaar is, dat de Regering zich beraadt over een 
aantal punten. In. Straatsburg heeft Spaak gezegd, 
dat men bij de ministersconferentie zal moeten zien 
in hoeverre men overeenstemming kan bereiken. Van 
Nederlandse kant bestaan er enkele markante wensen, 
maar de moeilijkheden van de Eransen zijn veel groter, 
aangezien er voor de Fransen minder aanleiding is 
tot een gemeenschappelijke markt te komen. Spreker 
stelt voor thans eerst de nota af te wachten. 

Minister Zijlstra is het met de hoofdlijnen 
van het betoog van Minister Beyen eens. Naar aanlei
ding van de mededeling van Minister Beyen, dat Spaak 
nog aarzelt over de vraag hoe de verhouding zal zijn 
tussen de ministersconferentie en de latere regerings
conferenties, meent spreker, dat men van Nederlandse 
zijde op het standpunt moet staan, dat de ministers
conferentie het rapport in ontvangst moet nemen en 
moet zeggen, dat dit een bruikbare basis is voor de 
regeringsconferenties, die de overeenkomsten voor
bereiden. Met betrekking tot het Euratomplan stelt 
spreker de vraag hoe hierbij een vluggere procedure 
gevolgd kan 'worden dan bij de brede zaak van de ge
meenschappelijke markt. 

Minister Mansholt stelt de vraag wat de 
nieuwe moeilijkheden zijn in Brussel over het Eura
tomplan. 

Minister Beyen acht het niet wenselijk, 
dat mën eerst gaat spreken over de terms of refe-
rence, aangezien men dan strijd krijgt over woorden 
en begrippen, welke later toch weer aan de orde moe-
tvsn komen. Spreker zou de voorbereiding van de 
conferentie willen laten geschieden door een bureau, 
dat de agenda vaststelt enz. Bit zal korte formule
ringen kunnen opstellen, waarover men het eens is. 
De band tussen Euratom en de gemeenschappelijke 
markt ziet spreker aldus, dat de ministersconferentie 
besluit om twee regeringsconferenties te houden, die 
ongeveer op hetzelfde tijdstip zullen beginnen. Met 
Euratom zal men spoediger gereed kunnen zijn dan met 
het algemene project. 

-8-



Ministerraad 
ZEER GEHEIM -8- dd. 23-4-1956 

Wat de discussies in de Franse Kamer betreft lijkt 
het erop alsof hier een repetitie plaats heeft van 
wat indertijd met de EDG is geschied. 

Minister Zijlstra heeft begrepen, dat het 
rapport-Spaak snel gepubliceerd zal worden. Dan is 
het wenselijk.spoedig een Nederlandse vertaling 
te hebben. Spreker stelt de vraag of een persconfe
rentie zal worden gehouden. Minister Beven zal dit 
nog nader overwegen. 

Minister Zijlstra informeert voorts of 
het bedrijfsleven reeds voorzichtig kan worden in
gelicht. Minister Beven meent, dat het officieel 
in contact treden met het bedrijfsleven, zoals bij 
de KSG indertijd het geval is geweest, pas in een 
wat later stadium moet geschieden. 

3 j. Gezantschap in Syri'ë en de Dibanon 

Minister Beven deelt mede, dat is besloten 
in Syrië en de Libanon een Nederlandse vertegenwoor
diging in te stellen. Spreker is voornemens Dr.R.H. 
van Gulik voor deze post voor te dragen. De Raad 
verklaart zich hiermede akkoord. 

3 j. Bezoek van Groothertogin^ van Luxemburg 

-De Raad wijdt enige aandacht aan het pro
gramma voor het Staatsiebezoek van de Groothertogin 
van Luxemburg aan ons land. 

3 k. Grensgeschil bij Baarle-Nassau (Zie notulen MR 
ïïdTrS aprïI~"l"35o, punïTT57~~ 

,. Minister Van Oven deelt mede, dat tussen 
BAfeöenlandse Zaken en Justitie is gesproken over 
de verdere procedure met betrekking tot het geschil 
over enkele huizen in Baarle. Daarbij is men tot de 
conclusie gekomen, dat het toch wenselijk is op het 
voorstel van de Belgische Regering in te gaan om dit 
geschil voor het Internationale Hof te brengen. De 
Minister-President stelt voor zich hierbij neer te 
leggen. De Raad besluit aldus. 

Naturalisatie van Sarei M.J.Aipassa en 19 anderen 
(.Wetsontwerp,) 

•̂ e Mini.ster-President nerkt op, dat dit 
wetsontwerp in het algemeen betrekking heeft op 
Indonesiërs, die tevoren Nederlands onderdaan waren. 
In de toelichting wordt echter in de tweede alinea 
gezegd, dat zij de Nederlandse nationaliteit verloren 
hebben, hetgeen niet juist is. Voorts is naturalisa
tie van iemand, die in ons land woont »iets anders 
dan wanneer hij in Nederlands Nieuw-Guinea woont. 
De Regering dient zich af te vragen of zij natura
lisatie van Indonesiërs in Nieuw-Guinea zal voorstellen, 
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