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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 

i&fJcM-

k 

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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De Benelux en het EGM-verdrag (Brief van de ministers van 
Buitenlandse Zaken en van Economische Zaken dd. 28 febru
ari 1957, nr. 31536, met bijlagen). 

Minister Mansholt merkt op, dat op landbouwge
bied nog weinig bereikt is in Benelux; weliswaar is iets 
bereikt in het douaneverdrag, maar dit is in de landbouw-
protocollen weer teruggenomen. Als men nu in de EGM zegt, 
dat de Beneluxafspraken moeten doorlopen,zal België zeg
gen, dat men dan deze landbouwprotocollen erbij moet ne
men. Het volgen van een andere weg betekent niet, dat de 
situatie voor de landbouw in de EGM direct beter wordt, 
maar de Benelux-landbouwprotocollen bevatten ook enkele 
punten, die discriminerend ten aanzien van de andere EGM-
landen werken. Italië zal dan ook niet akkoord gaan met de 
Nederlandse preferenties voor enkele landbouwprodukten op 
de Belgische markt. Ten aanzien van de landbouwprotocollen 
is in Benelux afgesproken, dat na 7 jaar de landbouw gehar
moniseerd moet zijn. Aan Nederlandse zijde wordt dit zo 
verstaan, dat dan het handelsverkeer in landbouwprodukten 
geliberaliseerd moet wezen, maar aan Belgische zijde neemt 
men aan, dat het dit niet betekent, zoals minister Larock 
in de laatste bijeenkomst van het ministerscomité" heeft 
gesteld. Spreker kan daarom wel instemmen met wat in de 
onderhavige nota in de tweede formulering van de bijlage 
wordt voorgesteld, mits hieraan verbonden wordt een af
spraak tussen de ministers Luns en Spaak, dat de belemme
ringen, voortvloeiende uit de Beneluxlandbouwprotocollen, 
met ingang van de derde fase van de EGM in feite vervallen. 
Voorts hoort in deze formulering de passage "développement 
progressif" niet thuis, aangezien dit discriminerend tegen
over de andere EGM-partners zou werken. Als de verklaring 
betrekking heeft op wat thans tussen de Benelux-landen be
staat, kan spreker deze aanvaarden, maar als het verder 
gaat lijkt hem dat bezwaarlijk voor de andere EGM-landen. 

Minister Luns lijkt een bevriezingsprocedure 
ten aanzien van Benelux, waarvoor minister Mansholt pleit, 
niet juist. 

Minister ZijIstra merkt op, dat de economische 
unie der Beneluxlanden voor een belangrijk deel gerealiseerd 
is, n.1. voor de industriële sector en Nederland heeft er 
dan recht op, dat België ook nakomt wat als tegenhanger van 
de vrijmaking van de industriële sector kan worden beschouwd. 
Men zal dus geen bevriezing moeten hebben, maar in de twee
de formulering over voltooïng moeten spreken. Spreker ge
looft niet, dat in de eerste acht jaar in de EGM gunstiger 
regelingen komen dan Benelux; indien dit wel het geval is, 
heeft Nederland er recht op ook daarvan gebruik te kunnen 
maken. Over de afbraak van de landbouwprotocollen is in 
Benelux twee jaar geleden afgesproken, dat in een periode 
van zeven jaar de landbouwharmonisatie zal zijn voltooid. 
Daarbij is een procedure afgesproken, waardoor na zeven 
jaar deze liberalisatie van de landbouwprodukten zal zijn 
bereikt. Op die wijze gaat Benelux zich dan voltooien en is 
er geen collisie met het EGM-verdrag. Spreker is het met 
minister Mansholt in zoverre eens, dat zodra Nederland 
zich in de EGM vrijer kan bewegen dan in Benelux de Bene-
luxafspraken moeten vervallen. Hij ziet echter als ernstig 
bezwaar tegen wat minister Mansholt voorstelde, dat een 
afspraak tussen de ministers Luns en Spaak zou betekenen, 
dat wij de Belgische afwijking van de overeenkomst inzake 
de afbraak van de landbouwprotocollen zouden accepteren. 
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Minister Hofstra sluit zich "bij het standpunt 
van de ministers Zijlstra en Luns aan; Benelux is geen toe
stand maar een proces. De EGM zal dit uiteraard kunnen in
halen, maar dit zal voorlopig niet het geval zi3n. Spreker 
acht de derde formulering in de bijlage bepaald onjuist, 
aangezien dat Benelux zou bevriezen. Wat de bezwaren xnzake 
een aantal landbouwtechnische punten betreft, zal men moe
ten oppassen de zaak niet te vertragen. Spreker meent, dat 
het niet mogelijk is nog voor de ondertekening van het 
ÊGM-verdrag het economische unieverdrag der Beneluxlanden 
te ondertekenen. 

Minister Samkalden meent, dat op zxchzelf het 
EGM-verdrag geen verhindering oplevert om op een bepaald 
terrein in de toekomst verder te gaan. Ook ten aanzien van 
Benelux kan men gerust verder gaan onder voorwaarde, dat 
dit niet ten koste van de andere EG-M-partners gaat. 

Minister Luns vreest, dat dit de quadratuur van 
de cirkel is. Minister Samkalden meent van niet. De land-
bouwregelingen in Benelux houden èn preferenties èn minimum
prijzen in. Ten aanzien van de minimumprijzen kent Benelux 
een procedure, waardoor men een stap voor is bij de EGM. 
De preferenties houden in, dat België voor bepaalde produk-
ten zijn markt ten gunste van de Nederlandse invoer geslo
ten houdt voor andere landen, hetgeen ook discriminerend 
werkt ten aanzien van de andere EGM-partners. 

Minister ZijIstra wijst erop, dat het bestaan van 
Benelux een discriminatie betekent. De minister-president 
zegt ook, dat de douaneunie, waardoor tussen de drie landen 
geen douanetarief meer bestaat, een discriminatie tegenover 
andere landen betekent. De afspraken inzake het kapitaal
verkeer, die ook al eerder werden gemaakt, betekenen voor 
andere landen geen werkelijk nadeel; hiermede zal men 
voort kunnen gaan. Er blijft dan de moeilijkheid van de 
bevoordeling van de landbouw. 

Minister Mansholt merkt op, dat men in Benelux 
ten aanzien van de landbouwharmonisatie in de afgelopen twee 
jaar weinig verder is gekomen. In het verleden bestond er 
steeds de hefboom van de OEEC om een verdere liberalisatie 
in Benelux te verkrijgen; sinds de Belgen echter hunzin 
hebben gekregen ten aanzien van de keuze van het basisjaar, 
hebben zij op het punt van de OEEC geen pijn meer. 

Minister Zijlstra wijst erop, dat in de EGM ten 
aanzien van de liberalisatie nog niets gebeurd is, terwijl 
in Benelux Nederland het recht heeft van de Belgen de libera
lisatie van de landbouwprodukten te eisen. (Spreker acht de 
vermelde interpretatie van Larock over de afbraak van de 
landbouwprotocollen niet aanvaardbaar en hij wenst zich daar 
niet bij neer te leggen). 

De minister-president staat op het standpunt, dat 
men niet algemeen de Beneluxpreferenties zal moeten vrijgeven, 
maar alleen op die punten, waar het moeilijk ligt in de EGM. 

De raad besluit na enige verdere discussie, dat zal 
worden voorgesteld, dat namens Benelux een verklaring zal wor
den afgelegd, in de zin van de tweede formulering van de bij
lage met dien verstande, dat voor de term "progressieve ont
wikkeling" voltooïng zal worden gelezen en aan het slot tus
sen haakjes het volgende zal worden vermeld: behalve daar 
waar Benelux in het onderling verkeer restrictiever is dan 
de EGM. 

Minister Mansholt tekent bij de eerste alinea's van 
het derde hoofdstuk op blz. 3 aan, dat de Nederlandse belangen 
ten aanzien van de minimumprijzen tegengesteld zijn aan de Bel
gische, aangezien Nederland lage minimumprijzen wenst en België 
hoge. De minister-president merkt op, dat dit deel van de nota 
een toelichting voor de ministerraad is; deze zal niet naar 
buiten moeten komen. 
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