
f 
ff ZEER GEHEIM 

. MINISTERRAAD Ex.nr. /Z 
f Nr. 1902 

Notulen van de vergadering 
'Jr [ j ^ gehouden op maandag 4 februari 1957 in de trèveszaal, aange-

rfji ' \J-A v a n ë e n 's morgens om elf uur en 's middags voortgezet. 

"^yfy^ Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers 
Algera, Cals, Hofstra, Klompé, Mansholt, 
Samkalden, Staf, Struycken, Suurhoff, Witte en 
Zijlstra (Afwezig is minister Luns) 

Secretaris: J. Middelburg. 

2_. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. De beloning van de boer (Zie notulen m.r. 28 januari 
1957, blz. 14, laatste alinea) 

Minister Zijlstra merkt op, dat de vorige maan
dag uitvoerig gesproken is over de relatie tussen de land
arbeider slonen en de beloning van de boer. Nu minister 
Mansholt is afgestapt van de automatische doorberekening 
van verhogingen van de landarbeidersionen in de beloning 
voor de boer moet dit niet betekenen, dat voor de landar
beidersionen algemene loonsverhogingen in de plaats komen. 
Minister Mansholt meent, dat men de beloning van de boer 
zal moeten koppelen aan de ontwikkeling van de algemene 
loonindex. Dit betekent niet, dat een looncompensatie van 
2i° in verband met de huurverhoging op 1 juli a.s. op het
zelfde moment in de beloning yan de boer zal moeten door
werken, maar aan het eind van het jaar zal nagegaan kunnen 
worden hoe de ontwikkeling van het loon is geweest. Minis
ter Zijlstra zou het verband tussen beloning van de boer en 
de landarbeidersionen toch wat losser willen zien. De 
minister-president acht een te sterke band niet wenselijk. 
Ten aanzien van andere zelfstandigen is dit evenmin het ge
val. Minister Mansholt merkt op, dat men thans afgaat van 
de koppeling van de beloning van de boer aan die van de 
landarbeiders, maar voor de kostprijsberekening moet aan 
het eind van elk jaar worden vastgesteld hoe de beloning 
van de boer zal zijn. Minister ZijIstra neemt aan, dat op 
het eind van dit jaar de situatie in 1957 wordt vergeleken 
met 1956. Spreker zou thans willen volstaan met een beslis
sing, dat#de compensatie van de huurverhoging niet op 
1 juli in de beloning van de boer wordt doorberekend. 
Minister Mansholt stemt hiermede in, evenals met de verge
lijking van 1957 met 1956. ^ 

2 b. Herdenking padvinders. 

De minister-president heeft een uitnodiging ont
vangen voor een herdenking van de geboortedag van Baden 
Powell. Minister Cals deelt mede, dat staatssecretaris 
Höppener hierheen zal gaan, terwijl hijzelf mogelijk ook 
aanwezig zal zijn. 
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(*7 . Jb/ 3 c. De Europese Gemeenschappelijke Markt en Euratom 
/££* tOCWïtfiJfoZ (Zie notulen r.m.r.1 februari eiï m.r.2ö januari,pt.3a) 

De minister-president deelt mede, dat het ge-
jé H@ sprek met Spaak zaterdag bij zijn bezoek in een aangename 

/ ^ * • geest is gevoerd. Tevoren had Spaak begrepen uit publi-
katies in de pers, dat hier werkelijke moeilijkheden lagen. 
Tijdens de lunch is gezegd, dat na de vaststelling van de 
tekst van de verdragen men enige weken moest hebben. Bij 
de bespreking na de lunch ging Spaak ervan uit, dat Neder
land overwegende bezwaren tegen de Franse voorstellen 
inzake de overzeese gebiedsdelen had en dat Nederland 
dan erbuiten zou kunnen blijven (op grond van zorg voor 
eigen overzeese gebiedsdelen, waardoor Nederland niet zou 
meebetalen, maar ook niet zou profiteren van de openstel
ling dezer gebieden voor import). Daarop heeft minister 
Mansholt nog gewezen op het gevaar, dat dan ten opzichte 
van Nederland gediscrimineerd zou kunnen worden. 

Minister Mansholt licht toe, dat deze discrimina
tie dan zou liggen in het feit, dat de handelsbesprekingen 
in Parijs moeten plaats vinden door de Franse regering en 
niet in de overzeese gebieden. 

De minister-president vervolgt, dat in verband 
hiermede gezegd is, dat dan door het EGM-verdrag onze be
staande handelsrelaties met de betrokken overzeese gebieds
delen niet slechter mogen worden. Op de vraag wat Italië 
zal doen antwoordde Spaak, dat Italië had gewezen op de 
zorg voor zijn achtergebleven binnenlandse gebieden, maar 
dat dit land nominaal zou bijdragen aan het fonds voor 
sociale uitgaven, e.d„. Voorts zei hij, dat voor aanvaar
ding van economische plannen voor de overzeese gebieden 
unanimiteit nodig zou zijn. In het laatste geval zou de 
zaak dan jp|£j gsheel ander gezicht krijgen. Voorts is on
zerzijds gezegd, dat Nieuw-Guinea erbij betrokken zou 
moeten worden, evenals de mogelijkheid daartoe aan Suriname 
en de Antillen zou moeten worden gelaten. De gedachte is 
geuit, dat in geval men thans in Brussel niet uit deze 
kwestie komt de premiers op een bijeenkomst in Parijs, 
waartoe de Franse regering heeft uitgenodigd, zouden be
slissen. Spaak noemde dit ook een vorm van politieke pres
sie en voelde zelf ook niets hiervoor. Het is beter, dat 
dan de ministers van Buitenlandse Zaken constateren, dat 
zij nog niet tot een oplossing van dit vraagstuk zijn ge
komen. Als de Fransen erop blijven staan een bijeenkomst 
in Parijs van de premiers te houden, zou spreker in deze 
geest willen antwoorden, dat hij niet zo onbeleefd is 
om hierop neen te zeggen, maar dat hij erop wijst, dat 
het geen verschil zal maken voor de vraag of men tot een 
oplossing van deze kwestie zal komen, terwijl een negatief 
resultaat ernstiger zal zijn dan bij de normale besprekin
gen. 

Minister Zijlstra merkt op, dat, wat het buiten
tarief betreft, de verslagen van de persconferentie te op
timistisch zijn. Weliswaar is de Franse eis om invoer
rechten van 0 tot 3% buiten beschouwing te laten in belang
rijke mate van de tafel, maar de Fransen zijn niet bereid 
alleen een rekenkundig gemiddelde van de bestaande tarie
ven te aanvaarden. Ook bestaat nog het strijdpunt over de 
vraag of men uitgaat van ingeschreven rechten of geheven 
rechten. De vraag of over de lijst van resterende onder-
handelingsposten met unanimiteit of met meerderheid zal 
kunnen worden besloten zal ervan afhangen of deze lijst 
zodanig gereduceerd is, dat de Nederlandse regering, 
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gezien de 5$-clausule en de "toepassing van een systeem 
van tariefcontingenteringen, meent met meerderheidsbe-
slissingen genoegen te kunnen nemen. Zover is men ech
ter nog niet. 

De minister-president deelt omtrent Euratom 
mede, dat Spaak zeide, dat het agentschap toestemming 
voor aankoop van splijtbare stoffen van buiten alleen 
zou kunnen weigeren als het op even gunstige voorwaar
den zou willen leveren. Minister Mansholt merkt op, 
dat dit ook in de stukken van Brussel staat. Minister 
Zijlstra wijst erop, dat deze kwestie een bewogen ge
schiedenis heeft. De vraag of op even gunstige voorwaar
den geleverd zal worden is ingewikkeld. 

Minister Mansholt deelt mede, dat van Neder
landse zijde gesteld is, dat men bereid is ermede akkoord 
te gaan, dat de unanimiteitsregel in de landbouwsector 
pas na acht jaar zal vervallen mits men tot een rede
lijk buitentarief komt en tot een redelijke regeling 
ten aanzien van de minimumprijzen. De situatie is op het 
ogenblik zo, dat men wil komen tot rekenkundige gemiddel
den van de ingeschreven rechten (b.v. bij graan) met 
dien verstande, dat de landen tot de totstandkoming van 
de gemeenschappelijke marktorganisatie de eigen invoer
rechten kunnen handhaven. 

Minister ZijIstra hoorde verluiden, dat over
eenstemming was bereikt over een invoertarief van 80$ 
voor suiker; dit lijkt spreker veel te hoog. Minister 
Mansholt antwoordt, dat het Beneluxtarief, dat ongeveer 
40% bedraagt, voorlopig gehandhaafd kan worden, terwijl 
men bij totstandkoming van een gemeenschappelijke markt
organisatie over dit buitentarief gaat praten. 

De minister-president acht het enerzijds moei
lijk om voor de toekomst eenstemmigheid te verlangen voor 
wijzigingen van het vastgestelde buitentarief, maar als 
geen eenstemmigheid wordt verlangd zou men alles wat thans 
bij de onderhandelingen op een laag niveau is bedongen 
daarna bij meerderheid van stemmen kunnen verhogen. Men 
zou daarom kunnen stellen, dat verlaging van het buiten
tarief mogelijk is met meerderheid van stemmen en ver
hoging met unanimiteit, hetgeen ook meer in de lijn van 
de beginselen der gemeenschappelijke markt ligt. 

Minister Mansholt meent, dat deze kwestie ele
gant kan worden opgelost door te bepalen, dat men na acht 
jaar tot wijziging kan komen in onderhandelingen met an
dere landen; men zal dan niet autonoom het buitentarief 
kunnen verhogen. 

Minister Zijlstra noemt als mogelijkheid, dat 
wordt gesteld, dat thans bij de onderhandelingen over het 
verdrag de mate van protectie is vastgesteld en dat men 
deze mate van protectie niet bij meerderheid van stemmen 
zal kunnen verhogen. Een autonome verhoging zal dan al
leen bij unanimiteit mogelijk zijn. 

Minister Samkalden herinnert eraan, dat hij be
zwaren heeft geuit naar aanleiding van de gedachte, die 
minister Luns noemde, om ten behoeve van de Nederlandse 
bijdrage aan het investeringsfonds voor de overzeese ge
biedsdelen, ook de bijdragen te nemen, die bestemd waren 
voor multilaterale hulp aan onderontwikkelde gebieden. 
Spreker hoopt, dat men over deze kwestie nog eens zal kun
nen spreken. Minister Elompé sluit zich bij deze vraag van 
minister Samkalden aan. De minister-president merkt op, dat 
het vanzelfspreekt , dat als Nederland meer beschikbaar 
stelt voor Afrikaanse gebieden, minder voor de hulp aan 
Aziatische landen over zal blijven. 


