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ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD Ex.nr. AC 
Nr. 1916 

J . y: gehouden op maandag 4 maart 1957 in de Trèveszaal, aange-
rUAAA^CM' vangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet. 

Notulen van de vergadering 
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Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers 
Algera, Cals, Helders, Hofstra, Klompé, Luns, 
Mans holt, Samkalden, Staf, Struycken, Suurhoff^' 
Witte en Zijlbóxd.. / 

Tevens zijn aanwezig (bij de punten 1-7) staats
secretaris Van der Beugel en Tbij punt 8) staats
secretaris Veldkamp. 

Secretaris; J. Middelburg. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Bezoek van ministers-presidenten van Suriname en de 
"~ Antillen. 

De minister-president deelt mede, dat de minis
ters-presidenten van Suriname en de Antillen, Ferrier en 
Jonckheer, op vrijdag op Schiphol zullen aankomen. Aange
zien hij op vrijdag verhinderd is, verzoekt hij minister 
Helders beiden te ontvangen. Wat de zorg voor de hotel
accommodatie en de regeling van het programma betreft meent 
spreker, dat dit in de eerste plaats door Zaken Overzee 
zal kunnen worden gedaan. In het kader van dit programma 
dacht hij volgende week maandag om elf uur met een verga
dering van de rijksministerraad te beginnen. Nog nader 
zal nagegaan moeten worden, wanneer de langere bespreking 
met de beide ministers-presidenten zal plaats vinden. 

Minieter Algera deelt mede, dat op donderdag 
14- maart a.s. het nieuwe schip van de KNSM, de Prins der 
Nederlanden, te water gelaten zal worden, waarbij de 
Koningin de doop zal verrichten. De gedachte bestaat de 
drie ministers-presidenten voor deze plechtigheid uit te 
nodigen. De minister-president 'stelt voor, dat dit nog 
nader met minister Helders besproken wordt. 

Minister Helders verzoekt meer in algemene zin 
in gevallen, dat Suriname en de Antillen erbij betrokken 
worden, ook de minister van Zaken Overzee hierbij in te 
schakelen. Minister Algera merkt op, dat minister Helders 
ook voor de tewaterlating is uitgenodigd. 

2 b. Vergadering RBR. 

Besloten wordt de vergadering van RBR te ver
plaatsen naar woensdag 13 maart 1957, 's morgens om half 
tien. 

2 °- Opheffing Nationale Reserve. 

Minister Staf deelt mede, dat indertijd de com-
missie-Beel had geadviseerd, dat in 1958 de Nationale Re
serve zou ophouden te bestaan. Nu deze organisatie beperkt 
is tot ongeveer 11.000 man, die met mate geoefend zijn, is 
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Met betrekking tot de grenscorrecties heeft spreker ge
zegd, dat allen over Elten en de Zelfkant gesproken zou 
kunnen worden en dat het wenselijk is een volksstemming 
te houden. Aan de Duitse zijde bleek tegen dit laatste 
een afkeer te bestaan. De Duitse regering had gaarne een 
overeenkomst voor 15 april, hetgeen spreker niet goed mo
gelijk heeft genoemd. Als voorzitter van haar delegatie 
denkt de Duitse regering aan prof. Kaufmann. Spreker acht 
het wenselijk, dat met spoed overleg tussen de departemen
ten wordt gepleegd en de instructie voor de Nederlandse 
delegatie wordt opgesteld. Als kandidaten voor voorzitter 
van de Nederlandse delegatie denkt spreker aan Beyen, 
Hirschfeld en Steenberghe. Enkele ministers zouden aan 
Hirschfeld de voorkeur geven op grond van de verwachting, 
dat deze bij de onderhandelingen het beste resultaat voor 
Nederland zal bereiken. 

De raad besluit, dat oud-minister Beyen zal wor
den voorgedragen voor een benoeming tot voorzitter van de 
delegatie. 

Minister Luns is van mening, dat hem de persoon
lijke titel van ambassadeur gegeven moet worden. De raad 
stemt hiermede in. 

3_f. De EGM en Euratom (Zie notulen r.m.r. 25 februari 1957). 

Minister Luns deelt mede, dat Spaak thans in zijn 
eigen kabinet tegen bezwaren is gebotst met betrekking tot 
de Belgische bijdrage aan de gemeenschappelijke pot voor 
de overzeese gebiedsdelen en de ontvangsten uit deze pot 
voor de Kongo. Terwijl men ook aan Franse zijde het logisch 
vond, dat Nederland voor Nieuw-Guinea wat meer kreeg dan 
België voor de Kongo, is in het Belgische kabinet gesteld, 
dat deze bijdragen gelijk moeten zijn. Bovendien schijnt 
de Belgische regering thans te verlangen, dat het alleen 
de $ 40 min. als het saldo van zijn bijdragen en ontvang
sten aan de pot betaalt en op deze wijze de $ 30 min. in 
de zak houdt. Minister Hofstra zou met deze compensatie 
door België alleen akkoord willen gaan op de conditie, 
dat ook Nederland eenzelfde compensatie zal mogen toepas
sen. Minister Luns werpt tegen, dat dit de conceptie van 
de gemeenschappelijke pot geheel omver zou stoten. Spreker 
stelt voor, dat men van Nederlandse zijde zich niet zal 
verzetten tegen het Belgische verlangen inzake compensatie 
(zonder conditie). De raad verklaart zich hiermede akkoord. 

Minister Luns deelt mede, dat de Italiaanse 
minister Martino hem in Londen gezegd heeft, dat de 
ondertekening uiterlijk op 25 maart zou moeten plaats
vinden, aangezien hij op 26 maart de Italiaanse president 
op een wereldreis zal moeten vergezellen. Spreker heeft 
gezegd, dat - indien de Nederlandse regering klaar zou 
zijn-- tegen deze datum geen bezwaar bestaat, maar hij 
heeft hieromtrent geen belofte gedaan. 
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De minister-president merkt op, dat hij in 
Parijs omtrent de datum van ondertekening heeft gezegd, 
dat de verdragen stuksgewijze zijn behandeld en dat 
vaak niet aan de hand van teksten is beslist. Daarom 
heeft hij gesteld, dat er enkele weken nodig zijn voor 
de bestudering, voor overleg met het bedrijfsleven en 
voor het aangeven van wijzigingen, die nog nodig zouden 
blijken. De andere ministers-presidenten hebben gezegd, 
dat zij hiermede volkomen akkoord gingen. Aangezien men 
pas donderdag hoopt de besprekingen te beëindigen, wordt 
de regeringen de mogelijkheid onthouden om uitvoering te 
geven aan hetgeen vvcaart̂ e men besloten had. Zo nodig zou 
de Italiaanse minister-president Segni in plaats van 
Martino kunnen tekenen. 

Minister Mansholt merkt op, dat de moeilijkheid 
vooral gaat om het deel van het verdrag,waarvan de tekst 
nog niet is vastgesteld. Wat wel reeds vaststaat is 
aanwezig op Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en 
dit zal men aan de departementen kunnen rondzenden. 
Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat de volledi
ge tekst van Euratom in de komende dagen rondgezonden kan 
worden. De tekst van het EGM-verdrag zou op 10 maart ge
heel beschikbaar zijn. Spreker meent, dat het het beste is 
alleen de teksten van deze verdragen aan de ministers te 
zenden en niet een uitvoerige nota. De minister-president 
stemt hiermede in. 

Staatssecretaris Van der Beugel verwacht, dat 
de meeste landen bij de ondertekening nog met punten zul
len komen. 

De minister-president merkt op, dat - indien 
de periode tot 25 maart voor ondertekening niet tekort 
is - de verdragen uiterlijk in de ministerraad van 18 
maart in behandeling moeten komen. Tevoren zal nog nage
gaan moeten worden of het bedrijfsleven nog gepolst moet 
worden en zo ja op welke punten. De stukken zullen dan 
ook aan de SER-commissie gezonden kunnen worden. Spre
ker heeft een telegram ontvangen van het algemeen be
stuur van de vereniging van metaalindustrieën, waarin men 
zich tegen het EGM-verdrag verklaart op grond van de 
loon- en prijsverhogende werking ervan. 

Minister Z:jlctra vestigt er de aandacht op, dat 
hem met zorg vervult de regeling voor de overzeese gebie
den wat de preferenties betreft, aangezien deze door de 
GATT niet zullen worden geaccepteerd. In dit verband 
wijst spreker erop, dat men in de GATT reeds een heel 
eind is gekomen met de afbraak van tariefpreferenties 
tussen verschillende landen, terwijl men thans in de 
EGM weer nieuwe tariefpreferenties zou instellen. Spreker 
meende steeds, dat het bijtrekken van de overzeese gebie
den in de EGM het wegvallen van de binnentarieven zou 
meebrengen, maar dit is niet het geval. Daarom zal men 
nog voor de ondertekening moeten nagaan of de EGM-landen 
en de daartoe behorende overzeese gebieden wezenlijk om
sloten worden door een gemeenschappelijk buitentarief, 
anders loopt dit in de GATT volkomen vast. De minister
president merkt hierbij op, dat Canada en Australië 
reeds geprotesteerd hebben tegen de graanpreferenties, 
terwijl ook van de zijde der Zuidamerikaanse landen be
zwaren verwacht kunnen worden. Spreker ziet het gevaar, 
dat het EGM-verdrag getekend wordt en dan in de GATT een 
storm hierover opsteekt. Minister Luns heeft in Londen 
vernomen, dat de kansen voor de vrijhandelszone kleiner 
worden door deze overzeese preferenties. 
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Minister Mansholt is van oordeel, dat het hier
bij gaat om een kwestie van presentatie; het bezwaar heeft 
niet betrekking op het buitentarief, maar op handhaving 
van binnentarieven. Spreker meent, dat minister Zijlstra 
dit punt al heeft laten voorbereiden. Wat de kwestie van 
het tarief voor oliezaden betreft deelt snreker mede. dat 
de Fransen zijn akkoord gegaan met een nul-tarief. voor 
oliezaden. 

De minister-president acht dit laatste bevredi
gend. Spreker vernam van staatssecretaris Van der Beugel,, 
omtrent de kwestie van de koffie, dat besproken is, dat 
het tariefcontingent voor koffie, waardoor Nederland 85$ 
van de koffie vrij zal kunnen invoeren, ook na de vijf 
jaar (de termijn van de conventie voor de overzeese ge
bieden) zal kunnen worden gehandhaafd. Spreker meent, dat 
dit nog iets beter zou zijn dan de aanvankelijke oplossing. 
Staatssecretaris Van der Beugel merkt op, dat dit punt nog 
niet volkomen duidelijk is; hij zal dit nog met de ver
schillende departementen nagaan,teneinde tot een water
dichte regeling te kunnen komen. 

3 g. Israël en Egypte (Zie notulen m.r.25 februari 1957, 
punt 3 d) 

Minister Luns meent, dat Nederland niet moet 
stemmen voor sancties tegen Israël en deze evenmin zou 
moeten uitvoeren. De raad verklaart zich hiermede akkoord. 

3 h. Goedkeuring atoomovereenkomst met Amerika 

Minister Luns deelt mede, dat de Kamer geweigerd 
heeft de atoomovereenkomst met Amerika stilzwijgend 
goed te keuren. Spreker stelt voor ermede akkoord te gaan, 
dat een wetsontwerp wordt ingediend met dezelfde toelich
ting. De raad verklaart zich hiermede akkoord. 

3 i. Bezoek voorzitter van Inge autoriteit van de KSG (Zie 
| notulen m.r. 25 februari 1957, punt 3 a) 

De minister-president merkt op, dat de kwestie 
van de spoorwegtarieven voor het vervoer van kolen zo 
hoog is gelopen, dat de gezamenlijke Nederlandse mijnen 
zich tot de hoge autoriteit van de KSG hebben gewend met 
het verzoek, dat maatregelen tegen de Nederlandse spoor
wegen worden genomen. Spreker is van oordeel, dat als 
een kwestie zo hoog loopt de ministerraad dit wel moet 
bespreken voor het op supranationaal niveau in behandeling 
komt. 

Minister Zijlstra deelt mede, dat formeel en 
informeel alles geprobeerd is om de partijen tot elkaar 
te brengen. Spreker meent, dat er nu een belangrijke 
kans is om een conflict te vermijden. Minister Algera 
voegt hieraan toe, dat de Nederlandse mijnen zich tot 
de hoge autoriteit hebben gewend zonder de regering 
hiervan in kennis te stellen. Spreker meent, dat men 
wel tot overeenstemming over de kwestie zal kunnen 
komen. 

De minister-president merkt op, dat hij tijdig 
bij deze kwestie betrokken had behoren te worden. 
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