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op maanda 
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e 23 

morgens om 

de vergadering, 
juli 1956 in de Trèveszaal, aan 
11 uur en •s middags voortgezet 

De minister-president Drees en de ministers 
Algera, Beven, De Bruijn, Cals (van punt 2 e 
tot punt 3 h.) 5 Van de Kieft, Luns (alleen 
in de middagvergadering), Mansholt, Van 
Oven, Staf, Suurhoff, Van Thiel (van punt 
2 e af), Witte en Zijlstra (tot punt 3 h) 

Secretaris? J.Middelburg 

2, Ingekomen stukken en mededelingen 

su_ Het overlijden van minister Kernkamp 

De minister-president begint de vergade
ring met een kort woord ter herdenking van minister 
Kernkamp, die in de vorige week is overleden. Hij 
memoreert daarbij welke betekenis Kernkamp voor 
het land heeft gehad en in het bijzonder zijn aan
deel in de totstandkoming van het statuut. Namens 
ministers en staatssecretarissen is een krans 
naar de begrafenis gezonden. Het is voorts de be
doeling, dat de kosten van de begrafenis voor rijks-
rekening worden genomen, evenals dit bij het over
lijden van de ministers Van Maarseveen en Donker 
het geval is geweest. De raad verklaart zich hier
mede akkoord. 

2 b. De defensiebijdrage van de Antillen 

De minister-president merkt op, dat in 
de vergadering vc-n de rijksministerraad ook het 
verzoek van de Antillen aan de orde komt om ont
heven te worden van de betaling van de defensie
bijdrage. Hoewel dit punt eigenlijk in de gewone 
ministerraad moet komen, heeft spreker, nu de 
Antilliaanse minister van financiën Yrausquin 
hier is, ingestemd met het verzoek deze kwestie 
in de rijksministerraad te bespreken. Op ver
zoek van de minister van overzeese rijksdelen a.i. 
stelt spreker dit punt vooraf in deze vergadering 
aan de orde. Minister Van de Kieft heeft bij zijn 
bezoek aan de West een duidelijke afspraak over 
de defensiebijdrage met de minister-president 
en de toen aanwezige ministers van de Antillen ge
maakt. In Nederland teruggekeerd heeft spreker van 
deze afspraak onmiddellijk een schriftelijke beves
tiging gezonden (Voor enkele jaren zou deze bij
drage 3 min bedrag en, daar na 3-2 min- Ant.crt) Op de 
bevestigingsbrief is geen antwoord van de Antillen 
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rijkste punt is, dat de vader.gescheiden wordt ge
houden van zijn kind. Maar wat gaat gebeuren als 
Nederland in het gelijk wordt gesteld is, dat men 
het kind overbrengt van een Zweedse verzorgster 
naar een Nederlandse verzorgster. Minister Staf 
voelt niets voor het onderhavige voorstel. Ook 
spreker is het niet duidelijk waarom het kind beter 
bij een voogdes in Nederland dan bij een voogdes 
in Zweden kan zijn, De minister-president is ook 
van mening, dat het heen en weer slepen niet in 
het belang van het kind is. Spreker is echter be
reid zich neer te loggen bij het voorstel van de 
minister van buitenlandse zaken. Hij stelt de 
vraag of de raad zich ook hiernaar wil schikken. 
De raad besluit aldus. 

M I D D A G V E R G A D E R I N G 

3 b. De bijeenkomst van de ministers van de o.e.e.c 

Minister Beven deelt mede, dat in de 
vergadering van de ministers van de o.e.e.c, waar
omtrent nog een verslag zal worden rondgezonden, 
in de eerste plaats de conclusies van de land
bouwministers van de o.e.e,c. aan de orde zijn ge
weest. Belangrijk waren voorts de besprekingen over 
de liberalisatie. Daarbij hebben de lage-tarieflan
den voorgesteld om positieve stappen te doen ter 
vermindering van de invoertarieven, waartegenover 
Engeland gekomen is met een voorstel om de instel
ling van een vrijhandelsgebied te bestuderen, het
geen niet geheel zonder betekenis is. Dit Engelse 
voorstel was ingeleid door een brief van de secre
taris-generaal van de o.e.e.c, waarin werd voorge
steld de verhouding van de o.e.e.c tot de voorge
stelde gemeenschappelijke markt van de Zes te be
studeren. Spreker herinnert aan zijn gesprek met 
de toenmalige Engel -e minister van buitenlandse 
zaken Butler, waarin deze zich geïnteresseerd toon
de in het streven van de zes landen naar een ge
meenschappelijke markt, waarna de stap van Britse 
zijde is gekomen om dit streven van de zes geheel 
te verwerpen. Het is intussen wel duidelijk ge
worden, dat er in Engeland twee stromingen zijn, 
waarvan de ene zegt,dat Engeland zich van dit 
streven van de zes niet kan distanciëren. De ia-
druk _ bestaat, dat het laatste voorstel van Engel
se zijde een uiting is van de stroming, dat men de 
plannen van de zes niet negeren kan. In Parijs 
heeft terzake nog een bespreking van de minis
ters van de zes landen plaatsgevonden. Gesteld is, 
dat het werk van de zes het centrale werk is en 
dat het zal worden toegejuicht, als dat zal leiden 
tot lagere tarieven in het algemeen. Daarnaast zijn 
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de besprekingen inzake de wensen van de lage—tarief-
landen weinig bevredigend geweest. Men heeft op 
dit punt niet veel meer kunnen doen dan de bestaan
de situatie met één jaar te verlengen. 

Minister ZijIstra acht de uitkomst van 
de conferentie op dit punt zeer teleurstelehd. 
Spreker merkt op ,dat dit ten dele het gevolg is 
van de uitgangsposities van de partijen, maar ook 
komt door de nonchalante wijze van leidinggeven 
door de voorzitter MacMillan. 

Minister Beven deelt vervolgens mede, 
dat naar aanleiding van de voorstellen van de se
cretaris-generaal en de Engelse regering is beslo
ten tot instelling van een werkgroêp voor de be
studering van een vrijhandelsgebied voor de o.e.e.c. 
en van de verhouding van de o.e.e.c. tot het ont
werpen van een gemeenschappelijke markt van de zes. 
Voorts is gesproken over de activiteit van de o.e.e.c. 
op het gebied van de kernenergie en de verhouding 
tot Euratom van de zes. Er is een zekere concurren
tie tussen beide plannen, hetgeen voor de bespoedi
ging in de o.e.e.c. wel wenselijk is. De vorige 
maal was deze bespreking gemakkelijker, aangezien 
men toen een duidelijker idee had van hoe euratom 
zou worden. Besproken is de zes landen na de tot
standkoming van euratom als één land te beschouwen, 
waarbij spreker erop heeft gewezen, dat men dit 
niet moet beschouwen aln een toepassing van arti
kel 14 van het o.e.e.c-verdrag. G-ezegd is, dat 
de zes landen wel aan de o. e. e.c .-rplannen terzake 
zullen meewerken onder het voorbehoud, dat zij 
niet gebonden zullen zijn aan besluiten, waardoor 
het samengaan van de zes niet mogelijk zou zijn. 
Met betrekking tot het vraagstuk van de energie
behoeften is besloten, dat er een commissie zal 
komen. Over de deelneming aan deze commissie zal 
nog een nota volgen* Vervolgens is gesproken over 
de economische positie der landen en over wat in 
de verschillende landen wordt gedaan ter bestrij
ding van inflatie. Er is besloten een ministeriële 
werkgroep in te stellen. Hoewel de Scandinavische 
landen niet tot overeenstemming konden komen over 
aanwijzing van één vertegenwoordiger,zullen de Be-
neluxlanden toch volstaan met één vertegenwoordi
ger in deze werkgroep. Tenslotte was er een voor
stel inzake de instelling van een liaisoncommissie 
tussen de o.e.e.c. en de zes. 

De minister-president stelt de vraag of 
het beslist noodzakelijk is dat ministers deelne
men aan de (ministeriële) werkgroep. Minister 
Beyen antwoordt, dat over het vraagstuk van de 
convertibiliteit eenzelfde commissie heeft ge
werkt. De minister-president merkt op, dat ook 
bij de n.a.t.Oo dergelijke werkgroepen bestaan 
uit hoge functionarissen en niet uit ministers. 
Minister Beyen wijst erop, dat van Nederlandse 
zijde ervoor gepleit wordt het niveau van de ver
tegenwoordigers der regeringen omhoog te brengen. 


