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PfJy^i fifofo Notulen van de vergadering 
ff^^^ gehouden op maandag 7 januari 1957 in de treveszaal aange-

M a ^ f c langen I morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

m$£- Aanwezig; De minister-president Drees en de ministers 
V ' W Algera, Cals, Hofstra, Klompé, Luns, Mansholt, 

*y) //// Samkalden, Staf, Struycken, Suurhoff, V/itte en 
'S */i r ' Zi.ilstra 

A A 6 , 

Zijlstra 

Secretaris; J.Middelburg 

1. Ingekoosn stukken en mededelingen 

Geheimhouding (Zie notulen m.r.4 januari 1957, punt 2 a) 

'l De minister-president dringt nogmaals aan op groter 
geheimhouding over hetgeen in de ministerraad is besproken, 
dit naar aanleiding van berichten in kranten over benoeming 
van een minister voor Overzeese Rijksdelen en over het nade
re gesprek met de Stichting van de Arbeid over consequenties 
van herziening van het landbouwbeleid. 

1 b. Vragen over verhoging van de suikerprijs 

Minister Mansholt deelt mede, dat Romme vragen 
aan hem heeft gesteld over de afschaffing van de subsidie 

op suiker. Daarbij wordt gevraagd of dit besluit in rede
lijke verhouding staat tot het SLR-advies en tot wat de 
minister van Financiën bij de behandeling van de jongste 
belastingmaatregelen hierover heeft medegedeeld. Spreker 
zou mede namens de minister van Financiën op deze vragen 

. willen antwoorden. 
Minister Hofstra merkt op, dat de Kamer bij de 

behandeling van de belastingvoorstellen heeft gesproken over 
de schriftelijke uiteenzetting van het regeringsstandpunt 
inzake het complex naar aanleiding van het SLR-advies. Spre
ker heeft hieromtrent in de Kamer gezegd, dat deze uiteen
zetting spoedig zou worden gegeven, maar daar is nog niets 
van gekomen. Wat de vragen zelf betreft merkt spreker op, 
dat het SER-rapport spreekt over een aantal maatregelen, 
die gemiddeld op 1 juli 1957 een bepaalde verhoging zouden 
meebrengen. De regering zal kunnen antwoorden, dat gezien 
de urgentie van de onderhavige maatregel en de omstandigheid, 
dat de verhoging der indirecte belastingen niet op 1 januari 
1957 tot stand kon komen, dit niet een vooruitlopen op het 
S.uR-advies kan worden geacht. 

Minister Klompé heeft begrepen, dat Romme- er 
bezwaar tegen had als maatregelen werden genomen, voordat 
in de Kamer gesproken was over de schriftelijke uiteenzet
ting van het regeringsstandpunt, omdat men moet weten hoe 
een rechtvaardige verdeling van de lasten zal worden bereikt. 
JJit geldt ook voor de tariefmaatregel en, die o.a. als punt 
7 op de agenda staan. 
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2 d. DR voorbereidingen in Brussel inzake ^uratom en de 
*7 i | & 4 TTT̂ -̂ PTTiflfinschappelijke markt (Zie notulen m.r.24 december 
^_^^(^ySsW, punt 3 ej 
t̂ V- // //^^ '^/ De minister-president acht het wenselijk (naar 

/

/ ^ ^ aanleiding van de vraag of de nota inzake het readaptatie-
• ^ • fonds in deze vergadering behandeld zal worden) de situatie 

ten aanzien van de onderhandelingen in Brussel te bespreken. 
Het is de bedoeling, dat op 17 januari de voorzitters der • 
delegaties bijeenkomen om alles zoveel mogelijk gereed te 
maken voor de ministersconferentie, welke op 26 en 27 januari 
zal worden gehouden* Gedacht wordt aan de rondzending van 
een voorlopige ministerraadsnota omstreeks 17 januari en 
van een aanvullende nota 21 of 22 januari. Aangezien deze 
overeenkomsten zeer belangrijke beslissingen inhouden en men 
het in Brussel over een reeks belangrijke zaken niet eens 
is, komt het spreker voor, dat één extra vergadering van de 
ministerraad voor de behandeling van deze zaken niet toerei
kend is. Het lijkt spreker niet mogelijk dit tussen 22 en 26 
januari te behandelen. Als men deze zaak serieus wil doen, 
zal de ministersconferentie op een later tijdstip moeten 
plaatsvinden. Uit de nieuwe nota inzake het readaptatie-
fonds blijkt, dat men dit fonds anders wil opzetten dan 
oorspronkelijk de bedoeling was; spreker meent, dat men 
dit het beste in het kader van het geheel kan behandelen. 

Minister Luns deelt de bezwaren van de minis
ter-president voor een groot deel, maar vreest, dat Neder
land met een verzoek de ministersconferentie te verplaatsen 
alleen zal staan. Het komt spreker echter voor, dat de 
ministerraad zich voor de conferentie op 26 januari zal 
kunnen uitspreken over een aantal hoofdpunten en dat men 
op de ministersconferentie nog niet tot een eindbeslissing 
komt. Uit de besprekingen met Marjolin, die hier is ge-
v/eest ,is gebleken, dat de Franse regering absoluut wil 
vasthouden aan het punt van het fonds voor de overzeese 
gebiedsdelen en spreker kan niet aannemen, dat hier te 
lande de regeling en het parlement dit zullen aanvaarden. 
In Parijs en in de andere hoofdsteden zijn onze bezwaren 
uiteengezet tegen de procedure der Franse regering om eerst 
de assemblee over deze zaak te laten discussiëren. 

De minister-president heeft gezien, dat de Franse 
staatssecretaris Faure heeft gezegd, dat men juist zou 
trachten zoveel mogelijk in het parlement tevoren te laten 
vastleggen. Spreker meent, dat het aanvaardbaar is, dat de 
ministersconferentie op 26 januari wordt gehouden en de 
moeilijkheden, die er ten aanzien van beide overeenkomsten 
nog zijn,worden besproken, iacr de ministerraad zal zich 
daarna over deze moeilijke punten moeten kunnen beraden. 

Minister ZijIstra acht het inventariseren van de 
moeilijkheden in een ministersconferentie van twee dagen 
nuttig en reeds een hele opgave. Minister Mansholt acht het 
wenselijk, dat de ministerraad een nota met de essentiële 
punten krijgt. 

Minister Luns deelt mede, dat Romme, die lid is 
van de eommissie-Monnet, naar Parijs gaat, maar eerst nog 
met hem zal spreken, terwijl minister Zijftstra ook nog met 
de commissie voor de handelspolitiek zal spr.ken. 

Minister Algera wijst erop, dat in de vervoers
sector sterke tegenstellingen in Brussel bestaan. Aanvaar-
~ln£ "jan het standpunt van de meerderheid zou het einde van 
de Nederlandse verkeerspolitiek betekenen; het Nederlandse 
standpunt wordt gesteund door Italië. Spreker acht het 
moeilijk op korte termijn een nota over deze sector bij de 
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ministerraad in te dienen , in verband met de afwezigheid 
van de betrokken deskundigen in Luxemburg, Straatsburg 
enz. Nu het hierbij om zeer belangrijke beslissingen gaat, 
zal er niets verloren zijn als de ondertekening van de 
overeenkomst tot maart wordt uitgesteld. 

Minister Klompé merkt op, dat men toch enigermate 
in tijdnood is gezien de positie vandeze Franse regering, 
die ten aanzien van deze overeenkomsten nogal positief is 
ingesteld. Men moet hierbij de politiek op lange termijn 
in het oog houden door zich af te vragen wat er gebeurt 
als deze integratie niet lukt, maar Nederland zal niet 
moeten meedoen met iets, dat alleen maar lijkt op integratie. 

Minister Luns erkent, dat het gevaar bestaat, dat 
iets wordt ondertekend, dat een dode letter blijft. Spreker 
concludeert, dat men zich op de ministersconferentie op 
26 en.27 januari het beste zal kunnen richten op een inven
taris van de geschilpunten en daarna zal men moeten zien 
hoe men tot een akkoord kan komen. Spreker had de indruk, 
van minister Mansholt, dat deze in zijn besprekingen met 
Spaak het in belangrijke mate eens was geworden. 

Minister Mansholt bevestigt dit. De Fransen $| 
willen nationale bevoegdheden behouden ten aanzien van de 
prijzen en de "organisation" in de landbouwsector; dit is 
niet mogelijk. Spreker is met Marjolin een heel eind in de 
goede richting gekomen, maar uit de jongste uitlatingen 
van staatssecretaris Faure blijkt, dat deze zaak nog zeer 
tv/i j fel ach tig blijft. 

De minister-president stelt concluderend voor, dat 
de eerste nota op een eerdere datum dan 17 januari wordt 
rondgezonden (14 januari), dat de tweede afsluitende nota 
omstreeks 21 januari gereed komt en dat voor een buitengewone 
vergadering van de ministerraad vrijdag 18 januari wordt 
gereserveerd (aanvang tien uur). De raad verklaart zich 
hiermede akkoord. 

3» Vaststelling van rekeningen van rijksontvangsten en -uitgaven 
over 1946, 1947. 1948, 1949 en 1950 ('wetsontwerp) 

De raad verklaart zich met dit voorstel akkoord. 

'OU On/^L ~ ^J-'Js"^!!!-1^ van gemeentelijke belastingen voor vertegenwoor-
f. ~f- f / yO digers van andere mogendheden en voor vertegenwoordigers en 
^^tU/vL^Pff functionarissen van volkenrechtelijke organisaties (Ontwerp-besl 

f dez 
Minister Suurhoff heeft in de nota gelezen, dat 

e vrijstelling geen courtoisie meer is maar een recht, 
gegrond op het volkenrecht. Spreker vindt deze belastingvrijdom 
echter eerder een onrecht. 

Minister Samkalden merkt in de eerste plaats op, 
dat het voorstel de grenzen van artikel 289 van de gemeente
wet te buiten gaat, aangezien het ook betrekking heeft op 
huispersoneel en familieleden. In de tweede plaats acht 
sprèiver publikatie van de toelichting niet wenselijk. 
De minister-president zou ook artikel 289 niet breder willen 
toepassen dan noodzakelijk is. Spreker stelt de vraag of 
minister Struycken dit nog eens bekijken wil. Minister 
Struycken vindt de uitbreiding niet belangrijk. Hij zal 
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