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# /> ^ Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers 
rjsrflj/ 1̂ /T Algera, Cals, Hofstra, Klompé, Luns, Mansholt, 
t^v&*^ V ' Samkalden, Struycken, Suurhoff, Witte en 

Zijlstra (Afwezig is minister Staf) 
Secretaris: J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Behandeling wetsontwerpen door de eerste kamer 

De minister-president deelt mede, dat de voor
zitter van de eerste kamer heeft gevraagd, voorzover nog 
punten in dit jaar door de eerste kamer moeten worden af
gehandeld, dit met spoed op te geven. Bekend is de kwestie 
van de pensioenontwerpen en de wijziging van de omzetbe
lasting en accijnzen. Voorts zal men nog moeten nagaan in 
welke gevallen ook de tweede kamer spoed met de behandeling 
van wetsontwerpen zal moeten maken. 

2 b. De kwestie van de voetbalpools 

De minister-president zag in de memorie van ant
woord bij de begroting van onderwijs, kunsten en weten
schappen, dat minister Cals met de minister van justitie 
overleg wil plegen betreffende de kwestie van voetbalpools, 
eventueel ook over instelling van een staatscommissie. 
In dit verband wijst spreker erop, dat bij de kabinets
formatie van a.r.-zijde is gezegd, dat indien de regering 
zou voorstellen voetbalpools toe te laten of de staats
loterij uit te breiden, de a.r.-ministers zich zouden terug
trekken. Als men dus voetbalpools wil toelaten, betekent 
dat een kabinetscrisis. Spreker zou hierover ook iets wil
len zeggen in de periodieke bijeenkomst met hoofdredac
teuren, welke hij de volgende dag zal hebben, mede in ver
band met de activiteit, die allerlei organisaties op het 
ogenblik ter zake aan de dag leggen. Een andere kwestie 
is, wat ten aanzien van bestaande voetbalpools wordt ge
daan. De loterijwet laat dit alleen in besloten kring toe, 
maar in advertenties is thans ook sprake van een nationale 
voetbalpool. 

Minister Gals was niet op de hoogte van dit voor
behoud, dat van a.r.-zijde bij de formatie is gemaakt. 
De kwestie van de bestaande voetbalpools is een zaak van 
justitie. Minister Samkalden neemt aan, dat het niet de be
doeling is de loterijwet op dit punt te wijzigen. 
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merkt op, dat het eerste uit het voorstel niet bleek. 
De raad verklaart zich vervolgens akkoord 

met het onderhavige voorstel. 

15. Wijziging van het reglement industriële eigendom en het 
octrooireglement (Ontwerp-besluit) 

Minister Samkalden heeft enkele vragen en op
merkingen over dit ontwerp. De minister-president stelt 
voor, dat hierover nog nader overleg tussen Justitie 
en Economische Zaken zal plaats vinden en dat met het 
ontwerp-besluit akkoord wordt gegaan als hierbij over
eenstemming wordt bereikt. De raad verklaart zich hier
mede akkoord. 

16. Pistributiekostenbesluit (Ontwerp-besluit) 

Minister Struycken stelt voor, dat hij de stuk
ken zal meetekenen. De vergoedingsregeling zal men te 
zijner tijd eventueel nog moeten herzien. 

De minister-president deelt namens minister Staf 
mede, dat deze vrijstelling respectievelijk ontheffing 
van de consentgelden voor speciale brandstoffen der mili
taire vliegtuigen en voor andere aanschaffingen voor de
fensie wenst. Minister Hofstra merkt op, dat dan de andere 
consentgelden hoger zullen zijn. Minister ZijIstra is van 
oordeel, dat de benzine voor de militaire vliegtuigen er
buiten kan blijven, maar dat niet alle aanschaffingen van 
defensie erbuiten moeten vallen. De minister-president 
heeft de indruk, dat het minister Staf hoofdzakelijk om 
de vliegtuigbrandstoffen gaat. 

Minister Hofstra heeft begrepen, dat van de 
distributièkosten niets meer ten laste van de overheids
kas komt, behalve de 15$ bij de gemeenten. Minister 
Zijlstra antwoordt bevestigend. De consentgelden zijn 
nauwelijks voelbare kosten, zodat van doorberekening in 
de prijzen niet gesproken kan worden. Als 85$ te weinig 
is, dan zal men verder moeten gaan, maar men zal dit niet 
in de onderhavige regeling moeten vermelden, doch alleen 
moeten afspreken, dat dit niet is uitgesloten. De raad 
verklaart zich vervolgens met het ontwerp-besluit akkoord. 

17. De Europese gemeenschappelijke markt en de overzeese ge
bieden der leden-landen IBrief van de minister van 
Buitenlandse Zaken a.i. dd. 29 november 1956, nr.166906 
met bijlagen) 

Minister Luns deelt mede, dat een nieuw punt is, 
dat hij van de Engelse kanselier van de schatkist, MacMillan 
een stuk heeft ontvangen, waarin wordt gesproken over het 
voorstel tot vorming van het vrijhandelsgebied en wordt 
voorgesteld, dat deskundigen van de zes landen, die over 
de gemeenschappelijke markt in Brussel onderhandelen, samen 
met deskundigen van de Engelse regering de kwestie bespre
ken, hoe de overzeese gebieden bij het vrijhandelsgebied 
betrokken zouden kunnen worden. Deze dienen dan voor 15 
januari a.s. bij elkaar te komen, waarna in de raad van 
de o.e.e.c. hierover verder gesproken zal kunnen worden. 
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De minister-president onderscheidt in het punt, 
dat aan de orde is, twee kwesties n.1. in de eerste plaats 
hoe de overzeese gebiedsdelen ingeschakeld kunnen worden 
in de gemeenschappelijke markt en in de tweede plaats het 
Frans-Belgische plan inzake de financiering der overzeese 
gebiedsdelen. Minister Luns meent, dat de Engelse nota is 
uitgelokt door dit Frans-Belgisch plan. 

Minister Mansholt merkt op, dat de Engelse nota 
ervan uitgaat, dat Nederland de totstandkoming van een 
vrijhandelsgebied wenselijk acht, maar spreker antwoordt 
ontkennend op de preliminaire vraag of een vrijhandels-
gebied zonder landbouw aanvaardbaar is. 

Minister Luns beveelt aan de conclusies in de 
onderhavige nota op blz.7 te aanvaarden. Spaak heeft met 
een verwijzing naar de Nederlandse steun aan de s.u.n.f.e.d.— 
plannen betoogd, dat wij het Belgisch-Franse plan wel 
moeten aanvaarden; spreker heeft hem gezegd, dat het niet 
helemaal behoorlijk is, dat België dit geheel buiten 
Benelux om ter tafel heeft gebracht. Een andere kwestie 
wordt gevormd door de politieke verwikkelingen, als onder 
de overzeese gebiedsdelen ook Tunis, Marokko en Algerië 
worden verstaan. 

Minister ZijIstra antwoordt op de vraag of het 
wenselijk is de overzeese gebiedsdelen mee te "betrekken 
in de gemeenschappelijke markt bevestigend, maar te dien 
aanzien is door Frankrijk en België een barrière gelegd, 
die spreker niet aanvaardbaar acht. De vraag is echter of 
in dit geval de soep zo heet gegeten wordt als hij opge
diend wordt. Als dit wel het geval zou blijken dan is het 
duidelijk, dat Frankrijk van de gemeenschappelijke markt 
af wil. Daarnaast is het politieke punt, waarbij de ten
dentie is de vorming van Eurafrika. Dit is een zeer moei
lijke zaak. De brief van MacMillan gaat alleen over de in
sluiting van de overzeese gebiedsdelen in het vrijhandels
gebied. Spreker meent, dat het nog te vroeg is om tegen 
die zaak neen te zeggen, zoals minister Mansholt doet. Hij 
wijst erop, dat ook in de echte gemeenschappelijke markt 
het voor de agrarische produkten nog een hele tijd zal 
duren voor de ijsbarrière gesmolten zal zijn. Het kan zijn 
bij afweging van de verschillende zaken, dat een kreupel 
vrijhandelsproject van Engeland, dat zich met de gemeen
schappelijke markt associeert, toch nog beter aanvaardbaar 
is. Spreker concludeert dat men zich thans nog niet af
wijzend zal moeten uitspreken. 

Minister Klompé merkt op, dat in alle stukken 
van de laatste jaren betreffende deze zaken nooit Afrika 
als geheel gezien wordt. 

Minister Mansholt merkt op, dat het vraagstuk, 
dat thans aan de orde is nl. in hoeverre de overzeese ge
biedsdelen erbij betrokken kunnen worden, niet los gezien 
kan worden van het vraagstuk van de gemeenschappelijke.markt. 
In de Frans-Belgische conceptie, waarin wordt voorgesteld, 
dat de andere landen van de zes meedoen in de financiering 
van de overzeese gebiedsdelen van Frankrijk en België is 
een eigenaardig punt, dat geen medezeggenschap over de 
ontwikkeling van deze gebieden aan de andere wordt gegeven, 
maar dat zij dan wel medeverantwoordelijkheid hiervoor 
dragen. Ten aanzien van het Engelse voorstel om de agra
rische produktie buiten het vrijhandelsgebied te houden 
merkt spreker op, dat hij steeds gesteld heeft, dat in het 
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verdrag over de vorming van een gemeenschappelijke markt 
ook de agrarische produktie erbij betrokken zal moeten 
zijn, maar dat men "bereid zal moeten zijn nader te spre
ken over het regiem voor de landbouw (hetgeen in de arti
kelen 36-40 ook gebeurt). Als spreker de Frans-Belgische 
voorstellen ziet, zoals deze in de nota op blz.2 en 3 
zijn samengevat en hij er mee rekening houdt, dat men in 
Brussel met de onderhandelingen bezig is, dan meent hij, 
dat het er voor de landbouw zeer ongunstig uitzift. Als 
dit zo doorgaat zal Nederland aan de gemeenschappelijke 
markt niet mee kunnen doen, want dan betekent dit dat de 
Nederlandse grens open gaat voor de industriële produkten 
van de andere vijf landen, maar dat deze weigeren de 
Nederlandse landbouwproducten toe te laten, (Zie de 
zinsnede onder punt 2 b, betreffende een marktorganisatie
regeling voor de agrarische export. Frankrijk en België 
dennken hierbij aan een preferentieel stelsel voor enkele 
produkten)„ Bij de behandeling van de verdragen in tweede 
lezing in Brussel zijn zoveel amendementen ingediend, dat 
de overeenkomst inzake de gemeenschappelijke markt voor 
Nederland een zeer onaantrekkelijke zaak dreigt te worden. 
Spreker heeft vernomen, dat Spaak voornemens is vóór 1 
mei een verdragtekst gereed te hebben. Nederland staat 
ten aanzien van de inschakeling van de landbouw alleen, 
zodat dan een zware druk op ons land uitgeoefend zal worden 
om toch tot de gemeenschappelijke markt toe te treden. 
De voorzitter van de Nederlandse delegatie is van oordeel, 
dat hieraan alleen nog wat te doen is als Spaak zelf in
grijpt. Daarvoor is echter nodig, dat Spaak de zaken kent 
en men zal hem dus op de hoogte moeten brengen, dat ten 
aanzien van deze zaak twee of drie punten in het verdrag 
opgenomen zullen moeten worden. Spreker oppert de gedachte, 
dat minister Luns en hij (samen met minister Zijlstra) 
overleg plegen hoe dit ware te behandelen. 

Minister Samkalden kan akkoord gaan met de samen
vattende richtlijnen op blz.7 van de nota, maar tekent aan, 
dat het.vraagstuk van de overzeese gebieden een Europees 
probleem van de eerste orde is en dat het tijdstip, waarop 
het vraagstuk "te zijner tijd in beschouwing dient te 
worden genomen" (punt c op blz.7) wel wat te ver weg is. 

Minister Algera sluit zich bij het standpunt van 
minister Mansholt aan voor wat betreft het verkeer. Hij 
waarschuwt ervoor, dat men bij het verkeer wat de gemeen
schappelijke markt betreft voor fundamentele punten staat. 

De minister-president herhaalt, dat men de twee 
zaken, die hij aan het begin noemde, scherp moet scheiden. 
Spreker is huiverig niet alleen voor het zich verbinden 
door de zes landen voor miljarden bedragen ten behoeve van 
de overzeese gebiedsdelen, maar ook voor de politieke ver
bintenissen. Hij acht het een Nederlands belang als er ook 
investeringen in Afrika plaats vinden, maar dan door Neder
landse particuliere maatschappijen en het liefst nog in 
landen als Ethiopië en andere gebieden, waar een zekere 
politieke stabiliteit bestaat. Spreker heeft in een tele
gram van. onze ambassadeur in Parijs gelezen, dat ook Franse 
parlementsleden zich afvragen of het juist is Tunis en 
Marokko hierbij te willen betrekken. Dit wordt in elk geval 
constitutioneel uiterst ingewikkeld. Spreker acht het ook 
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niet aanvaardbaar zo grote bedragen voor dit doel te be
steden. Hij is het met minister Zijlstra eens, dat men 
ook bij de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt 
de protectie van de landbouw sterk wil handhaven. Het is 
dan ook de vraag of men op die grond de Engelse associatie 
zal moeten afwijzen. Intussen dient men te bedenken, dat 
Nederland het enige land van de zes is, dat zo groot be
lang bij de agrarische export heeft. Het gaat er aller
eerst om wat men bij de gemeenschappelijke markt te dien 
aanzien bereikt. 

Minister Luns is het met de uiteenzetting van 
minister Zijlstra in het algemeen eens. De Italianen 
hebben nog geen bezwaar tegen het investeringsfonds ge
maakt, omdat zij de hoop hebben, dat dit fonds ook aan 
Italië ten goede zal komen. Spreker meent, dat het wense
lijk is de suggestie van minister Mansholt te volgen, dat 
de drie ministers nog eens samen spreken over de richting, 
welke de besprekingen in Brussel uitgaan; dit zou kunnen 
gebeuren voor volgende week als de westeuropese unie bij
eenkomt. 

De raad verklaart zich vervolgens akkoord met de 
onderhavige nota. 
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