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W^ - Notulen van de vergadering 
gehouden op maandag 25 februari 1957 in de Trèveszaal, 

aangevangen 's middags om twee uur. ntu^ZU 

Aanwezig: 

Wm 
De minister-president Drees en de ministers 
Algera, Cals, Helders, Hofstra, Mansholt, 
Samkalden, Staf, Struycken, Suurhoff, Witte 
en ZijIstra (Afwezig zijn de ministers Klompé 
en Luns) 

Voorts is aanwezig staatssecretaris Van der Beugel. 

Secretariss J.Middelburg 

•*-• Opmerkingen naar aanleiding van de notulen van 11 februari'57 

Reis van parlementsleden naar Suriname (punt 2c) 

Minister Suurhoff vraagt minister Struycken hoe 
zijn gesprek met de kamervoorzitters is gelopen. Minister 
Struycken antwoordt, dat deze niet bereid waren de reis 
een jaar uit te stellen, mede in verband met het feit, dat s 
de voorbereidingen reeds zeer ver gevorderd waren. ' 

fLi Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Decoraties 

De minister-president stelt voor nader te overwegen Oud 
ter-gelegenheid van zijn 40-jarig kamerlidmaatschap voor 
te dragen voor een benoeming tot Grootkruis in de Orde 
van Oranje-Nassau. De raad verklaart zich in beginsel 
hiermede akkoord. 

De raad gaat akkoord met de voordracht tot benoeming van 
dr.-P77.A. Idenburg tot commandeur in de Orde van Oranje-
Nassau. 

Minister Staf deelt mede, dat de regering van de Antillen 
het wenselijk" achtte, dat enkele personen, die reeds ge
ruime tijd van de Antillen weg zijn, voor een decoratie 
worden voorgedragen. Volgens de richtlijnen voor decora
tie dient men dit echter uiterlijk binnen het kalenderjaar 
na het aftreden voor te stellen. De minister-president 
stelt de vraag of dit punt niet in de Rijksministerraad 
moet komen. Minister Staf antwoordt, dat de Antilliaanse 
regering dit niet officieel heeft voorgesteld, maar alleen 
heeft geprobeerd of een Nederlandse minister het wil voor
dragen. Spreker stelt voor, dat minister Helders aan de 
gevolmachtigde minister Lampe zegt, dat de Nederlandse 
regering aan deze suggestie niet kan voldoen. De raad be
sluit aldus. 
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van resoluties van de Verenigde Naties aantrekt en Egypte 
vroegere resoluties inzake de vrije vaart op Israël naast 
zich neer heeft gelegd, maar dat de Verenigde Naties 
alleen een zwakke democratie onder grote druk plaatsen. 
Nederland zal zich tegen sancties ten aanzien van Israël 
verklaren. Minister Samkalden stelt de vraag of niet alleen 
de Veiligheidsraad tot sancties kan besluiten. De minister
president is van oordeel, dat Nederland zijn verplichtingen 
ten aanzien van de Verenigde Naties niet verloochent als 
het sancties tegen Israël, waartoe de assemblee met twee
derden meerderheid heeft besloten, niet zou nakomen. Be
slissingen kunnen, naar hij meent, inderdaad alleen door 
de Veiligheidsraad worden genomen. 

(Zie voor de Europese gemeenschappelijke markt 
de notulen van de rijksministerraad). 

4. Stilzwijgende' goedkeuring van de wijziging van het KSG--
vercfrag m verband më"t"~het SaarakkoordTBrief van de minis
ter van Economische Zaken dd. 18 februari 1957, nr. 2297, 
met toelichtende nota). 

Minister Zijlstra deelt mede, dat de ondertekening 
omgekeerd moet worden, zodat Buitenlandse Zaken eerst komt. 
De raad verklaart zich akkoord met dit ontwerp. 

5. Erkenning G-oudkust (Nota van de minister van Buitenlandse 
ZaËëh" dd. Ï5 februari 1957, nr. 23052). 

Minister Hofstra tekent aan, dat deze erkenning 
niet mag betekenen, daï; er een gezantschap gevestigd wordt. 
De raad verklaart zich overigens akkoord met het onderhavige 
voorstel. 

jb\_ Stilzwijgende goedkeuring van de vierde en vijfde overeen
zo « v yjgoinst bij het Nederlands-Duitse verarag"~inzake sö"cialé~ver-
t-̂ )̂ iV̂ ^/ !̂zëke*ring (Brieven van do Staatssecretaris van Sociale Zaken 

t^Z^C^CudM^' 1^ februari 1957, nrs. 869 en 870 met toelichtende 
X ' 110X3 S j • 

Zonder discussie aanvaard. 

7. Verslag raadsvergadering van de PEES op minisiH'ieel niveau 
op 12 en 13 fepruari Ï957 te Parijs (Brie? van~"a"ë~ minister 
van Buitenlandse Zaken~Id. "IS februari 1957, nr. 25775). 

Minister Mansholt is minder optimistisch ten aan
zien van de besprekingen in de OEES over het landbouwpunt 
dan dit verslag. Weliswaar is dit punt nog open, maar dit 
neemt niet weg, dat spreker niet gelukkig is met de gang 
van zaken in Parijs. Hij betreurt, dat van Nederlandse zijde 
geen bezwaar tegen het Engelse voorstel tot uitsluiting van 
de landbouw is gemaakt en dat Denemarken niet gesteund is. 
Spreker had na de bespreking in de ministerraad van Neder
landse zijde een duidelijker standpunt verwacht. In de afge
lopen week is intussen reeds uit Parijs een stuk ontvangen 
met de voorwaarden en de procedure, waarop de ingestelde 
werkgroepen gaan onderhandelen onder de coördinerende leiding 
van de Engelse kanselier van de schatkist, Thomeycroft. 
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In de raadsvergadering is het aan Thorneycroft overgelaten 
om de procedure te regelen en het blijkt nu, dat hij ia de 
tweede commissie (inzake de landbouw) anders wil te werk 
gaan dan in de eerste commissie (voor de associatie met de 
EG-M) waaraan hij een ruime opdracht wil geven. Als opdracht 
van de tweede commissie is voorgesteld uit te gaan van een 
niet-discriminerende basis (dus het niet erkennen van wat 
reeds tussen bepaalde landen is overeengekomen omtrent de 
invoer van landbouwprodukten). Het doel van de onderhande
lingen in deze commissie zou moeten zijn de versterking van 
de landbouw in de landen van de vrijhandelszone. Spreker 
meent, dat deze opdracht niet aanvaard kan worden en dat on
zerzijds een nieuwe opdracht voorgesteld moet worden, waar
bij zowel het punt van de niet-discriminatie als dat van de 
versterking van de landbouw eruit vallen. V/at de procedure 
in ons land betreft gaat spreker akkoord met de vorming van 
een coördinatiecommissie onder leiding van staatssecretaris 
Van der Beugel, waarin hij als zijn vertegenwoordigers zou 
willen aanwijzen de directeur-generaal van de voedselvoor
ziening en de directeur voor internationale organisaties. 
Over de samenstelling van de delegatie zou spreker nog gaarne 
overleg plegen; in elk geval zal men deze als een geheel 
moeten zien en niet moeten opsplitsen in onderdelen. 

Minister Algera merkt op, dat bij de onderhande
lingen over de vrijhandelszone weinig over het dienstenver
keer wordt gesproken, maar hij had wel gaarne, dat dit er
bij betrokken werd en dat in de delegatie ook een vertegen
woordiger van Verkeer en Waterstaat wordt opgenomen. 

Minister Zijlstra heeft met minister Luns afge
sproken, dat hij nog~met hem over de procedure en de dele
gatie zal overleggen. Minister Mansholt zal dan gaarne hier
bij zijn. 

Minister Hofstra heeft over de nota niet veel op
merkingen, maar nu over de procedure wordt gesproken wijst 
spreker erop, dat deze ook voor Financiën van veel belang is. 
Dit geldt voor verschillende onderwerpen van de commissies, 
zoals de kwesties van invoerrechten e.d., maar ook betref
fende het kapitaalverkeer, aangezien de Noren en Italianen 
dit ter sprake willen brengen. In de derde commissie zullen 
allerlei aanspraken op de Nederlandse schatkist (in verband 
met het investeringsfonds, het re-adaptatiefonds enz.) aan 
de orde komen. Ook daarin zal Financiën vertegenwoordigd 
moeten zijn of eventueel de leiding moeten hebben. Spreker 
acht het noodzakelijk, indien over de procedure onderling 
overleg plaats vindt, dat dit daarna'opnieuw in de minister
raad komt. 

Staatssecretaris Van der Beugel antwoordt minister 
Mansholt, dat van Nederlandse-zïjdë~nTet zelfstandig over 
het landbouwpunt is gesproken op grond van onze wens, dat 
alleen de verklaring van Spaak namens de zes landen zou wor
den afgelegd. Spreker is het eens met minister Mansholt, 
dat de_opdracht aan de landbouwcommissie niet bevredigend is, 
maar hij vraagt zich af of wij terug kunnen komen op het punt 
van de discriminatie, aangezien ditzelfde is geaccepteerd in 
het algemene stuk. Y/el zal uit de opdracht kunnen vervallen, 
wat er staat over de versterking van de landbouw. Minister 
2iiis$£S voegt hieraan toe, dat de kwestie van de non-discri-
minatie de OEES-vergadering lang heeft beziggehouden en dat 
nieromtrent geen overeenstemming is verkregen, aangezien de 
JJenen niet van hun bezwaar af te krijgen waren (Het andere 
punt betreffende de versterking van de landbouw is nieuw). 
aex resultaat was, dat het punt van de non-discriminatie erin 
iLffv£me£-en B e n e l u* e n de zes landen een voorbehoud hebben 
ïtTiz M l* l s t e r Mansholt s t e l t de v r a a g j w a a r o m h e t punt 
SL!r non-dxscriminatie - als dit onder reserve is geaccep
teerd - ook met m de opdracht aan de eerste commissie is 
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opgenomen. Minister Zij Is tra is van mening, dat dit punt 
daar niet speelt. Minister Mansholt stelt de vraag of 
Benelux niet meer als eenheid geaccepteerd wordt. Minister 
Zijlstra antwoordt, dat dit wel het geval is. Minister 
Mansholt' ziet dan niet, waarom de non-discriminatie wel in 
aT"opdracht aan de tweede commissie en niet in die van de 
eerste commissie is vermeld. Men zal het dan ook uit die 
voor de tweede commissie moeten schrappen. Vervolgens vraagt 
spreker wat de betekenis is van de woorden "op een 
noi-discriminerende basis" en of dit ook betrekking heeft 
op de verhouding tussen Engeland en de Commonwealth. Minis
ter Zijlstra weet ook niet hoe de Engelsen hieruit komen. 
Staatssecretaris Van der Beugel acht het mogelijk ook voor 
de eerste commissie te proberen de non-discriminerende basis 
in de opdracht te noemen. Minister Zijlstra meent, dat men 
dit dan het beste in het opschrift voor de~~drie commissies 
zou kunnen doen. 

Minister Mansholt zal het op prijs stellen, als 
een opdracht wordt gegeven aan een overkoepelend orgaan 
voor de drie commissies, aangezien hij bevreesd is, dat er 
anders een afzonderlijke behandeling van de landbouw komt. 
Staatssecretaris Van der Beugel antwoordt, dat er geen 
overkoepelend orgaan is en dat het hier duidelijk een com
promis betreft, dat niet geheel overeenstemt met wat in de 
ministerraad was besproken. Men zal moeten stellen, dat Neder
land niet bereid zal zijn het resultaat van de eerste commis
sie te aanvaarden, als dat van de tweede commissie niet be
vredigend is. Minister Zijlstra zegt, dat als top er thans 
niet anders is dan Thorneycroft. De commissies moeten vóór 
1 juli rapporteren en spreker verwacht, dat men dan een in
ventarisatie van de problemen heeft gemaakt en voorstellen 
heeft geformuleerd over hoe men de zaak aan de vork kan 
steken. Spreker is ook van oordeel, dat Nederland zich niet 
aan een industriële vrijhandelszone moet binden, als niet be
kend is hoe de zaken in de tweede commissie lopen. 

De raad verklaart zich met dit standpunt akkoord; 
ten aanzien van de behandeling van deze zaak van Nederlandse 
zijde zal eerst nader vooroverleg plaatsvinden, waarna dit op
nieuw in de ministerraad zal komen. 

8» Naturalisatie van Sassoon Ezekiel en 20 anderen;van Stanislaus 
Banas en 25 anderen;van Hendrik Bordewin en 19 ancieren; van 
Eduard H.G-. Bevk en 23 anderen en van Johannes H. Anders ên 20 
anderen.(Wetsontwerpen) g 

ii. Wijziging van artikel 349 van het Wetboek van Strafvordering. 

$é//b-}^7 Wijziging Uitkeringsregeling 1952 inzake verhoging van de loon-
^^V-^ffé^ygrens (Brief van de minister van Binnenlandse Zaken,Bezitsvor-" 

Gtjh/fl/tSSP-^ en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie dd. 4 februari 
^H.957, nr. 25875 met ontwerp-besluit). 

De punten 8,9 en 10 worden zonder discussie aanvaard. 

ü i Y_e_rhoging kindertoelage voor gepensioneerden. (Wetsontwerp) 

Minister Hofstra merkt op, dat als verhoging voor 
het eerste kind meer dan 10$ wordt voorgesteld (f.16 is vol
doende), waardoor dit bedrag ook hoger dan dat voor de loonar
beiders _ en de rentetrekkers wordt. De minister-president ver
zoekt minxster Struycken nog eens te bezien of niet dezelfde 
bedragen als voor rentetrekkers genomen kunnen worden.Minister 
aorstra zou alleen de verhoging voor het eerste kind op f.16 
üïiv s*ellen- Minister Struycken zegt toe dit te zullen be-
l 1!™' D e £2ê£ verklaart zich overigens akkoord met het wets-
UU uw 6 I*p • 
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