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^vi; Notulen van de buitengewone vergadering 
vrijdag 22 maart 1957 in de Treveszaal, 

angen 's morgens om 10 uur en 's middags voortgezet. 
//- ï _4 gehouden op vrijdag 22 maart 1957 in de Treveszaal, aange-

Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers 
Cals, Helders, Hofstra, Klompé, Luns, Mansholt, 
Samkalden, Staf, Struycken, Suurhoff. Witte en 

T) /?// Zijlstra (Afwezig is minister Algera) 1 

?V7 

Secretaris: J.Middelburg 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Vragen over populaire uitgave inzake bestedingsnota 

De minister-president heeft schriftelijke vragen 
van het kamerlid Vrolijk ontvangen inzake de publikatie van 
een beknopte brochure over de bestedingsnota, bestemd voor 
de gemiddelde Nederlander. Spreker zou willen antwoorden, 
dat na alles wat over deze nota in de Kamer is gesproken 
en in de kranten is geschreven, de regering niet meer de 
behoefte ziet aan een dergelijke brochure. Minister Hofstra 
heeft de mogelijkheid van het uitgeven van een dergelijke 
publikatie reeds eerder nagegaan, maar is tot de conclusie 
gekomen, dat hij hiertoe geen kans zag. 

2 b. Internationaal congres wereldfederalisten 

De minister-president heeft een ontwerp-programma 
ontvangen voor een internationaal congres van de wereldfede
ralisten, waarin wordt aangekondigd, dat de regering de deel
nemers zal ontvangen. Spreker heeft vernomen, dat geen toe
zegging omtrent een regeringsontvangst is gedaan en hij 
meent, dat dit ook beter achterwege kan blijven. De raad 
verklaart zich hiermede akkoord. 

Minister Klompé merkt op, dat de leiding van de 
Nederlandse afdeling enige jaren in verkeerde handen is 
geweest, maar dat dit nu niet meer het geval is. 

De minister-president deelt voorts mede, dat men 
• vraagt voor dit internationale congres ook gebruik te mogen 
maken van de Ridderzaal. Minister Witte is van oordeel, dat 
als het een internationaal congres betreft dit wel mogelijk 
is. 

2 e. Invoering werkclassificatie (Zie notulen RBR 13 maart 
1957, punt 14) 

Minister Staf heeft in de notulen van de Raad 
voor de Burgerlijke Rijksdienst de beslissing gelezen aan
gaande invoering van werkclassificatie in de rijksdienst. 
Dit zou voor de militaire dienst wel grote gevolgen hebben, 
vooral na wat minister Struycken hierover in de Kamer heeft 
medegedeeld. Spreker wilde dit niet voor de militairen in
voeren, maar zou hierover thans niet willen discussiëren. 
Hij is voornemens hierover nog een brief te schrijven. 
Minister Struycken stelt voor, dat minister Staf en hij nog 
eens samen overleggen. De raad verklaart zich hiermede akkoord. 
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3 b. De Engelse beperking van de bewapening (zie notulen 
m.r. 4 maart 1957, punt 3 &) 

Minister Luns deelt mede, dat de Britse ambas
sadeur voor de laatste conferentie in Londen een stap 
bij hem had gedaan, waarbij hij mededeelde, dat ingeval 
de WEU-landen zich tegen de Engelse plannen inzake de 
vermindering van de sterkte in Duitsland zouden verzet
ten dit een breuk van de WEU zou betekenen. Spreker heeft ge
antwoord, dat men metdeze stap de grens van het toelaat
bare had overschreden en dat deze mededeling erop neerkomt, 
dat Engeland bezig is het WEU-verdrag te schenden en dat 
ingeval de andere partners hieraan niet zouden meewerken 
Engeland het gehele verdrag zou opzeggen. Hij heeft er 
voorts op gewezen, dat het hierbij een kwestie van priori
teiten betreft, waarbij Engeland wel een atoomprogramma 
uitvoert, dat enorme bedragen verslindt. Spreker heeft 
voorts aan de Britse ambassadeur gezegd, dat als de Engel
se regering de aanwijzingen van SADEUR volgt spreker bereid 
is aan wijzigingen mee te werken. Aangaande de besprekingen 
in Londen heeft spreker tot uiting gehracht het te betreu
ren, dat nadere voorstellen als een Nederlands tegenvoor
stel werden aangeduid, waarna dit een Brits document is 
geworden. Nadat de Franse en Duitse ambassadeurs tijdens 
het afgelopen weekend op Buitenlandse Zaken waren ge
weest heeft spreker na overleg met de minister-president en 
minister Staf gevolg gegeven aan de aandrang om persoonlijk 
naar Londen te gaan voor een nieuwe ministersconferentie. 
Daar is men in de bespreking van maandagavond tot overeen
stemming gekomen. Engeland zal het administratieve deel 
van de troepen in Duitsland afromen, daar niet meer drie 
divisies, maar vier brigades houden, de tactische reserve 
zal niet zoals de Engelse regering wilde naar Engeland 
worden overgebracht, maar blijft tot de Y/EU een nadere be
slissing hierover heeft genomen, v/at in oktober zal kunnen 
gebeuren. Spreker heeft zich bij deze bespreking aangeslo
ten bij het standpunt van Spaak om in dit geval de v/eg te 
volgen, die SACEUR aanbevolen had. Generaal Norstadt heeft 
zijn bevrediging uitgesproken over de bereikte overeenstem
ming, welke ook Engel?nd zonder gezichtsverlies heeft." 
kunnen bereiken. 

Minister Staf heeft in de Eerste Kamer reeds 
over deze zaak moeten spreken; daarbij werd hem o.a. ge
vraagd of een tegenvoorstel van de Nederlandse ambassa
deur afkomstig was. 

3 c. De conferentie in Rome over Euratom en EEG (Zie notu-
" len RMR 1ö maart 1957) 

Minister Luns verzoekt nogmaals de delegatie 
naar Rome te beperken tot de omvang, waartoe in de verga
dering van 18 maart was besloten. 

De minister-president stelt de vraag waarom 
aan de vertaling van de verdragtekst uit het Frans in 
het Nederlands in Rome gewerkt moet worden. Minister 
Samkalden betreurt met de minister-president, dat deze 
vertaling in Rome wordt gemaakt op de zakelijke overwe
ging, dat dan geen contact met de andere departementen 
kan plaatsvinden. Minister Zijlstra meent, dat dit ook 
in strijd met de afspraak terzake is. Minister Luns ant
woordt, dat drie ambtenaren van Buitenlandse Zaken aan de 
vertaling van de verdragen in Rome werken, waarbij contact 
met de andere delegaties kan plaatsvinden. 
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dat het praktisch zeker 
Le voornaamste inhoud is, dat in Rome weinig meer over 

der verdragen gesproken zal worden. Na een opmerking 
van spreker tegen Von Hallstein heeft deze bepaald, dat 
de Duitse delegatie van veertig man tot minder dan de 
helft ingekrompen moest worden. 

De raad besluit nogmaals de delegatie naar de 
conferentie te Rome te beperken; wie desondanks er heen 
gaat zal dit op eigen kosten moeten doen. 

Minister Luns deelt mede, dat de Italiaanse 
regering ook oud-minister Beyen en prof.Verrijn Stuart 
heeft uitgenodigd. Minister Samkalden wijst erop, dat 
Beyen veel gedaan heeft ten gunste van de voorbereidingen 
voor de overeenkomsten inzake de gemeenschappelijke markt 
en Euratom. Minister Staf is het êaarmede eens, maar het 
betrekken van een oud-minister bij de verdere behandeling 
van zaken, die hij als minister heeft meegemaakt, is een 
onmogelijkheid. De minister-president constateert, dat 
het hier geen uitnodiging van de Nederlandse regering be
treft; het is dan een zaak van de Italiaanse regering en 
de betrokkenen. 

Minister Luns herinnert eraan, dat in deze da
gen nog een vergadering van de hoofden van de delegaties 
plaatsvindt. Het is mogelijk, dat alle ]anden nog met 
grote lijsten met wensen komen. Zo is het niet uitgeslo
ten, dat men van Franse zijde met een verwijzing naar de 
nieuwe maatregelen inzake verhoging van de invoertarieven 
zal zeggen dat Frankrijk hiervoor een regime special 
zal moeten hebben. Het lijkt spreker de enige manier om 
uit dergelijke moeilijkheden te komen, het standpunt in 
te nemen, dat men aan de tekst die op tafel ligt niet 
meer kan veranderen. Dr.Linthorst Homan heeft ook gevraagd 
of hij de punten, welke in de ministerraad zijn besproken 
na discussie hierover met de hoofden van de delegaties, 
eventueel naar de ministersconferentie zal moeten verwij
zen. Hij zal zondagavond nog over deze discussie aan 
spreker rapporteren. Spreker meent, dat als wordt vast
gehouden aan het naarvoren brengen van nieuwe punten de 
verdragen niet getekend moeten werden. Een hernieuvde ope
ning zal enige maanden duren, zodat de ondertekening 
die tijd uitgesteld zal moeten worden. De minister-presi
dent meent aan de ene kant, dat als de verdragen in Rome 
getekend moeten worden geen ingrijpende veranderingen 
meer aangebracht kunnen worden. Aan de andere kant is bij 
de conferentie van ministers-presidenten in Parijs echter 
op volstrekte wijze toegezegd, dat nog wijzigingen moge
lijk zouden zijn. Aan het ESG-verdrag zijn zoveel nadelen 
verbonden, dat spreker het niet erg zou vinden als de 
verdragen wat later getekend zouden worden, indien dit 
alsnog tot verbetering zou leiden. 

Minister Mansholt gelooft ook, dat de conferen
tie in Rome niet geschikt is voor het aanbrengen van be
langrijke wijzigingen. Men zal alleen nog bepaalde onef
fenheden kunnen wegnemen. Spreker meent echter, dat de 
delegatiehoofden nog zondag zouden vergaderen, mede ter 
bespreking van punten, die uit de redactiecommissie en 
de juridische commissie komen. Met het oog hierop heeft 
spreker ook nog een brief aan minister Luns gezonden. 
Als het niet gelukt in de bijeenkomst van zondag tot over
eenstemming te komen, zal men dit niet meer naar de minis
ters moeten verwijzen. 
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Minister Luns merkt wat "betreft de punten van 
de vorige bespreking het volgende op. In de mogelijkheid 
van dividendbetaling door de investeringsbank is met 
uitdrukkelijk voorzien; dit is eigenlijk bewust m het 
vage gelaten. Minister Mansholt meent ook, dat de ver
dragstekst zich niet tegen de uitkering van dividend 
verzet. De minister-president acht het noodzakelijk, dat 
dit blijkt. Minister Hofstra had de vorige maal reeds 
de indruk, dat de mogelijkheid van dividendbepaling er 
wel inzat. De deskundige van Financiën meent dit ook. 
Daarbij komt, dat de zes ministers van financiën de be
slissingen over deze kwesties nemen, waarbij er dan 
vier crediteurlanden en twee debiteurlanden zijn. De 
Italiaanse regering is intussen tot de conclusie gekomen, 
dat een meerderheidsbeslissing van het bestuur van de 
bank voor Italië wel ongunstig zou kunnen zijn; zij wil
de een gewogen stemmenverhouding van 12 van de 17 voor 
beslissingen hebben, hetgeen echter is afgewezen. 

Minister Samkalden heeft zich de vorige keer 
bereid verklaard aan de verdragen mee te werken, maar 
een moeilijkheid was, dat erpunten waren, die nog nooit 
eerder aan de orde waren geweest. Zijn opmerkingen waren 
van drieërlei aard: zij betroffen stroomlijning van in
stitutionele punten, de kartelkwestie en het Hof. Bij na
der overleg tussen ambtenaren van Justitie en Buitenland
se Zaken is gebleken, dat het laatste punt een materiële 
kwestie betreft, waarbij de Nederlandse delegatie het 
verloren had. V.'at de institutionele punten betreft heeft 
een enkel punt reeds de aandacht van de delegaties in 
Brussel gehad. De delegatie zal kunnen trachten deze pun
ten recht te trekken. Er blijft dan de kartelkwestie 
over, waarvan spreker meent, dat deze langs de weg van 
een redactieverbetering kan worden opgelost. De minister-
president meent, dat op dezelfde wijze het punt van het 
dividend geregeld zal kunnen worden. 

Minister Luns heeft begrepen, dat de kartelzaak 
gecompliceerd is, maar dat wel door een kleine redactie
wijziging, waarbij bepaald wordt, dat in een nader regle
ment zal moeten worden geregeld hoe ten aanzien van de 
nietigheid zal worden gehandeld, de belangrijkste moei
lijkheid opgevangen zal kunnen worden. Aangaande het punt 
van de woningnood als mogelijkheid van bezwaar tegen het 
vrije verkeer van arbeiders heeft spreker gevraagd in de 
notulen vast te laten leggen, dat dit zal vallen onder 
de punten voor nadere uitwerking van de desbetreffende 
bepalingen. 

Op de ministersbijeenkomst in Rome zou spreker 
zich met stelligheid tegen nieuwe Franse eisen willen 
verzetten. Hij meent, dat het onzerzijds zo geisteld kan 
worden, dat er of geen materiële wijzigingen meer worden 
aangebracht bf nog geen ondertekening van de verdragen 
kan plaatsvinden. Spreker had gaarne machtiging om in 
Rome te zeggen als een andere minister een wijziging als 
conditio sine qua non stelt, dat hij dan niet zal teke
nen. 

Be minister-president concludeert, dat dan van 
Nederlandse zijde wel in de delegatiebesprekingen nog . 
wijzigingen zullen worden bepleit, maar niet in de mi
nister sbijeenkomst in Rome en dat als de Fransen of andere 
deelnemers nog over nieuwe zaken voorbehouden willen ma
ken dit onzerzijds niet zal worden aanvaard. De raad 
verklaart zich hiermede akkoord. 
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Minister Luns deelt mede, dat nog een telegram 
is ontvangen, dat betrekking heeft op de functionering 
van de tabaksmarkt in Amsterdam. Minister ZijIstra merkt 
op dat een invoerrecht op ruwe tabak niet van invloed 
is op de tabak, die naar de andere TïEG-landen wordt door
gevoerd. Als invoerrecht wordt geheven van tabak, die 
naar andere landen wordt uitgevoerd zou men het invoer
recht bij export kunnen terugbetalen. Minister Hofstra 
merkt op, dat het voor de tabaksmarkt ook om de hiervoor 
benodigde formaliteiten gaat; voor de oorlog bestond er 
voor de tabaksmarkt steeds een bijzondere regeling. 
Spreker meent, dat men ook thans «vat de formaliteiten
kwestie betreft er wel uitkomt, bv. door een bijzonder 
entrepot mogelijk te maken. Minister Zijlstra is het er
mede eens, dat voor de oplossing de medewerking van Fi
nanciën dringend nodig is. Tenslotte is er nog de kwestie 
van de invloed van het buitentarief voor talgak op het 
Nederlandse prijsniveau van rookartikelen. Daarbij zal 
men er naar kunnen streven om de som van invoerrecht en 
accijns gelijk te houden. 

De minister-president deelt voorts mede, dat een 
telegram is ontvangen van de metaalindustrie en een brief 
van het centrale orgaan voor de economische betrekkingen 
met het buitenland. Minister Zijlstra meent voor wat de 
metaalindustrie betreft, dat het niet mogelijk is een 
industrialisatie-uitzonderingsregiem voor de betrokken 
ondernemingen te verkrijgen; de bescherming, die deze be
drijven thans genieten, is ook niet van veel betekenis 
meer. 

(/.' • 2f. 3-d. Luchtvaartonderhandelingen met Amerika 

tf/if/") ^ ^ Minister Luns deelt mede, dat een telegram van 
^ ji Eisenhower is ontvangen in antwoord op de brief van de 

•^/A *- / ja,minister-president, dat in zeer vriendelijke toon is 
"̂ " i f ' * gesteld en waarin het slot ook een materiële betekenis 

heeft. Blijkens berichten van staatssecretaris Van der 
Beugel leek de situatie toen de delegatie in Y/ashington 
aankwam niet ongunstig, maar inmiddels is door de Ameri
kaanse luchtvaartmaatschappijen, die bevreesd zijn voor 
de concurrentie van de KLM, grote druk op de regering 
uitgeoefend. 

3 e. Benelux parlementair orgaan (Zie notulen m.r. 11 maart 
iSbY, punt 3 c) 

De minister-president heeft gezien, dat de 
handelingen van het Benelux parlementair orgaan door de 
griffier van de Nederlandse delegatie wel aan de kamer
leden zijn gezonden, maar niet aan de ministers. Spreker 
dringt erop aan te vragen, dat verslagen ook aan de mi
nisters worden gezonden. 

Minister Luns deelt mede, dat hij aan Burger 
=-- heeft geantwoord, dat de regering de kwestie van het 

contact ; Ier regeringen met het parlementair orgaan zal 
bestuderen. 
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