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x/Klt-^OLrv1. Notulen van de vergadering 
* - 1 gehouden op maandag 11 februari 1957 in de t rèveszaal , aange

ef, vangen 's morgens om elf uur en ' s middags en ' s avonds voort
gezet 

Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers Algera, 
Cals, Hofstra, Klompé, Luns (bij de punten 2 en 3), 
Mansholt, Samkalden, Staf, Struycken, Suurhoff, 
Witte en Zijlstra 

Tevens zijn aanwezig (bij punt 3c) staatssecretaris 
Van der Beugel en (bij punt 9) de staatssecretaris
sen Schmelzer (alleen 's middags) en Veldkamp 

Secretaris: J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a» Ministerie van Zaken Overzee 
1957, punt 6) 

(Zie notulen m.r.4 februari 

De minister-president deelt mede, dat van meer dan 
één zijde mr.G-.Ph.Helders als kandidaat voor minister van 
Zaken Overzee is genoemd. Spreker stelt voor akkoord te gaan 
met een dergelijke voordracht. De raad verklaart zich hier
mede akkoord. 

2 b. Publikaties inzake het aanzoeken van een staatssecretaris 

De minister-president wijst erop, dat het om ver
schillende redenen te betreuren is, dat kranten hebben bericht, 
dat mr.Biesheuvel als staatssecretaris was aangezocht. Minis
ter Algera heeft getracht na te gaan op welke wijze dit be
richt in de krant is gekomen. 

lm 
c. Reis van parlementsleden naar Suriname 

Minister Struvcke 
post van f.95.000 op de beg 
van 17 leden der staten-gen 
het wenselijk t e bespreken 
de bestedingsbeperking een 
minis ter-pres ident acht u i t 
dien, dat een delegat ie van 
Minister Struycken acht d i t 
op Suriname groot . Spreker 
bezoek met de voorz i t t e r s v 

n heeft het verzoek gehad om een 
ro t ing t e brengen voor een bezoetó 
e raa l aan Suriname. Spreker acht 
of d i t bezoek in het kader van 
jaar l a t e r kan plaatsvinden. De 
s t e l wenselijk, maar meent boven

zeventien leden wat groot i s . 
aantal ook voor de ontvangst 

zal over het u i t s t e l l e n van een 
an de Kamers spreken. 
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Minister Luns deelt mede, dat voor de vergadering van <w 
derdag de nota inzake de overzeese gebiedfXlenfaT^H 
rondgezonden. Staatssecretaris Van der Beuffi^LiS oS S + 
xs getracht in de ministerraad te brengen ge'-pgoblemen' 
dxe xn Brussel ter tafel komen. In Bruisel is afgesproken 
dat zodra de tekst gereed is, de Nederlandse regeringdS' 
zal ontvangen om te bestuderen. Spreker verwacht niet dat 
voor donderdag nog andere stukken dan de nota over de'over 
zeese gebxedsdelen kunnen worden rondgezonden. 

Minister Klompé had gaarne, dat de ministers met 
spoed een documentatie over het Euratom-verdrag kregen aan 
gezien bij de laatste conferentie in Brussel over dit verdrag 
niet is gesproken. & 

Minister Samkalden deelt de mening van kamerleden 
dat het aantal leden van de assemblee te klein is geworden.' 
Spreker meent, dat een oplossing gevonden kan worden door 
plaatsvervangende leden ook bij het werk te betrekken. De 
minister-president is het met dit standpunt helemaal niet 
eens; hij gelooft niet aan een grotere vruchtbaarheid van een 
nog grotere vergadering. Staatssecretaris Van der Beugel 
merkt op, dat het argument is, dat al deze assemblees voor
namelijk in commissies werken; met veertien Nederlandse par
lementsleden kan dit betekenen, dat men vrij permanent in 
het buitenland is. De minister-president gelooft, dat het op 
den duur onhoudbaar is, dat voor deze assemblee de eigen 
parlementsleden worden aangewezen. Minister ZijIstra meent, 
dat er te veel commissiewerk is. 

£. Naturalisatie van David Apotheker en 19 anderen; van Maria 
A. Deckers en 19 anderen en van Georg Bibikow en 17 anderen 
(Wetsontwerpen). 

5,. Wijziging van het academisch statuut inzake een kwantitatief-
economische studierichting (Ontwerp-besluit). 

(5. Besluit examengelden technische hogeschool (Ontwerp-besluit). 

7. Wijziging van het besluit geneeskundige verzorging noodwach-
ters (Ontwerp-besluit). 

De punten 4 t/m 7 worden zonder discussie aanvaard. 

8. Raadsvergadering van de OEEC op ministersniveau op 12 en 13 
februari 1957 (Brief van de minister van Buitenlandse Zaken 
dd. 5 februari 1957, nr. 18703). 

Minister Luns deelt mede, dat een ontwerp is ont
vangen voor een gemeenschappelijke verklaring van de zes re
geringen, die Spaak in de vergadering van de OEEC zal oplezen. 
Spreker meent, dat deze juist is. Daarin wordt o.a. gezegd, 
dat de landbouw in principe ook onder de vrijhandelsz8ne 
moet vallen. 

Minister Mansholt betreurt het, dat deze zaak op 
zo korte termijn besproken moet worden. Het feit, dat Enge
land zo plotseling de vrijhandelszone wil bespreken, betekent 
volgens spreker, dat het de onderhandelingen over de gemeen
schappelijke markt nog wil bemoeilijken. Hij meent echter, 
dat men dat niet moet toelaten en dat primair de gemeenschap
pelijke markt is. Daar komt bij, dat de Engelsen « " ^ f * ® -
lijk gesteld hebben, dat de landbouw niet eronder zal vaixen, 
maar dat men later wel een regiem hiervoor kan uxtwericen. 
Spreker herhaalt, dat Nederland hiertegen is en dat men OOK 
niet kan toegeven aan deze Engelse wens. Er xs verwezen naar 
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de OEEC-landbouwministersgroep, maar daar komt niets uit. 
Spreker is het eens met minister Luns, dat als over de 
landbouwsector gesproken wordt, dit in hetzelfde lichaam 
moet gebeuren als het geheel van de vrijhandelszone. Spre
ker meent, dat in het stuk van Buitenlandse Zaken onvoldoen
de tot uiting komt waar het de Engelsen om gaat. Deze zeggen, 
dat de commonwealth verhindert, dat de landbouw erbij be
trokken wordt, maar enerzijds komen dan nieuwe gebieden 
voor de Engelse handel open, waar dat land niets tegenover 
zou stellen, anderzijds gaat het Engeland in feite om be
scherming van de eigen landbouw. Spreker heeft door de land-
bouwattaché's in Canada, Nieuw-Zeeland en Australië laten 
onderzoeken wat er tegen opneming van de landbouw in de 
vrijhandelszone is en deze zeggen, dat er in de drie gebie
den geen bezwaar hiertegen bestaat. In Engeland heeft echter 
de Nationale Boerenunie de regering onder druk gezet om de 
eigen positie te beschermen. Er zal misschien voor deze 
landbouw een regime special moeten komen, maar dat zal in 
het kader van het geheel moeten zijn. Spreker verzoekt 
minister Luns in Parijs zodanig te procederen ten aanzien 
van de landbouw, dat op de Engelse wens deze buiten de vrij
handelszone te houden, duidelijk neen wordt gezegd; daardoor 
blijft dan ook nog enige tijd voor de vorming van de gemeen
schappelijke markt beschikbaar. 

Minister Zijlstra merkt op, dat tussen de vrij
handelszone en de EG-M niet alleen als verschil bestaat het 
al of niet gemeenschappelijke buitentarief, maar in de EGM 
nemen de landen ook verplichtingen op zich, die niet voor 
deelneming aan de vrijhandelszone gelden. De landbouwkant 
van de zaak verzwaart dit betoog nog. Toch zal men deze zaak 
praktisch moeten bekijken. In de EGM zal de landbouw in begin
sel worden opgenomen, maar als men zich afvraagt wat het be
tekent voor de expansie van de agrarische export dan meent 
spreker, dat dit voorshands nog niets is. Naar Frankrijk wor
den ook weinig landbouwprodukten uitgevoerd, in tegenstel
ling met de export naar Engeland. 

Minister Mansholt merkt op, dat de Engelse markt 
het meest restrictief is; Duitsland is voor onze landbouw
produkten het belangrijke afzetgebied. 

Minister Zijlstra pleit ervoor de aandacht vooral 
erop te richten, wat het voor de agrarische export betekent. 
Spreker meent, dat men wel zal kunnen gaan onderhandelen 
over vorming van de vrijhandelsz6ne, hetgeen een wezenlijke 
expansie voor onze agrarische export zou meebrengen. Een an
der punt betreft het "meedoen zonder betalen". Spreker merkt 
hierbij op, dat de EGM-landen toch hiervoor iets terug krij
gen, n.1. belangrijke exportmogelijkheden naar Engeland en 
andere landen van de te vormen vrijhandelszone, zoals Scan
dinavië. Naar sprekers mening zal men daarom niet moeten 
eisen, dat deze landen beslist met de landen van de EGM moe
ten meebetalen; als het niettemin bereikt kan worden is het 
meegenomen. De minister-president is het met dit laatste wel 
eens, maar het blijft krom, dat Engeland en de andere lan
den alle voordelen van de grotere markt krijgen, maar niet 
aan de verplichtingen van de EGM meedoen. 

Staatssecretaris Van der Beugel antwoordt op de 
opmerking van minister Mansholt, dat hem de angst niet reëel 
lijkt, dat de Engelsen een doorkruising van de EGM beogen. 
Tegenover de opmerking van de minister-president wijst spre
ker erop, dat men moet bedenken, dat de EGMpolitiek ook wat 
anders is. Bij de onderhandelingen voor de gemeenschappelijke 
markt heeft men steeds oog gehad voor de politieke omstan-
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digheden in Frankrijk en Duitsland. Men moet dan beden
ken, dat er politiek in Engeland ook iets aan de gang is; 
het gaat daar heel diep en is een bijna revolutionaire 
ontwikkeling. Men zal dan moeten oppassen dit niet met 
vergaande eisen te bruuskeren. Wel zal men moeten zorgen, 
dat de landbouw bij de vrijhandelszone betrokken wordt en 
zal men over het probleem moeten onderhandelen. Men zal 
blij mogen zijn als de situatie voor onze agrarische export 
na twaalf jaar in de EGM-landen in feite gelijk is als 
thans voor ons op de Engelse markt. 

Minister Mansholt is door de ondertoon in de be
togen van minister Zijlstra en staatssecretaris Van der 
Beugel weinig bevredigd. De Engelsen zien dit nuchter. Met 
deelneming aan de handel op de Afrikaanse gebieden opent 
zich een belangrijk exportgebied en daar stelt Engeland 
niets tegenover, want de EGM-landen zullen niet naar de 
Engelse overzeese gebiedsdelen vrij kunnen uitvoeren. Enge
land geeft voorts veel te hoge subsidies aan de landbouw, 
hetgeen ertoe leidt, dat thans b.v. eieren en condensmelk, 
die men in het binnenland niet kan verkopen, geëxporteerd 
worden. 

Staatssecretaris Van der Beugel wijst erop, dat 
Engeland de landbouw juist buiten het vrij handelsgebied wil 
houden. Bovendien kan het zijn, dat het vrijhandelsgebied 
zich niet tot de Franse overzeese gebieden zal uitstrekken. 

Minister Mansholt meent, dat geen uitzondering 
voor de landbouw moet worden gemaakt, maar dat alleen op 
speciale punten een uitzondering mogelijk zal zijn. 

Minister Zijlstra is het met minister Mansholt 
eens, dat de besprekingen over de landbouwsector van de 
vrijhandelszone niet verwezen moeten worden naar de bestaan
de OEEC-landbouwgroep, maar dat men ook hiervoor moet komen 
in de nieuwe groep, die de vrijhandelszone gaat behandelen. 
Dan kan men stellen, dat men de landbouw moet opnemen in de 
vrijhandelszone en bereid is over uitzonderingen te spreken, 
maar men kan zich ook bereid verklaren om te spreken over 
de vrijhandelszone, waarbij men zich niet zal binden als 
men niet weet wat met de landbouw gebeurt. Dit laatste lijkt 
spreker een elegante procedure. Dit is van belang juist voor 
landen als Nederland, die met een grotere industriële invoer 
ten gevolge van de vrijhandelszone rekening moeten houden, 
maar geen grotere agrarische export daartegenover zullen 
krijgen. Daar moet men over kunnen spreken. Hoe men formeel 
dit bespreekt is dan nader na te gaan. De vraag of de Engel
se commonwealth in de vrijhandelszone zal meedoen is een 
afzonderlijke zaak; Engeland zal daar niet aan denken. 

De minister-president concludeert, dat het Neder
landse standpunt zal zijn, dat ook de landbouw bij de vrij
handelszone betrokken moet worden, dat wel op dezelfde wij
ze als in de EG-M een speciale regeling getroffen zal kunnen 
worden, dat de onderhandelingen inzake de landbouw niet in 
een afzonderlijke groep moeten plaatsvinden, maar dat dat 
probleem een deel zal vormen van het geheel der onderhan
delingen. Voorts zal evenals in de EGM een byzondere rege
ling voor de landbouw niet in de weg mogen staan aan de 
handhaving en uitbreiding van de agrarische export. 

De raad verklaart zich met deze conclusies akkoord 


