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Notulen van de vergadering 
gehouden op maandag 15 april 1957 in de Trèveszaal, aan
gevangen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet 

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

Tevens zijn aanwezig (bij de punten 3 a en b) 
staatssecretaris Van der Beugel en (bij punt 10) 
staatssecretaris Veldkamp. 

Secretaris: J.Middelburg 

1 a. Notulen van de vergadering van 1 april 1957 

Opmerking n*a«v» punt 2 d (Aantrekking van buitenlandse 
er) beroepsvoetballer 

Minister Witte, die de vergadering van 1 april 
niet heeft bijgewoond, vestigt er de aandacht op, dat ook 
voor nieuwe wmingen in de vrije sector een vestigingsver-
unning van het gemeentebestuur nodig is (op grond van de 
oonruimtewet). 

1 b. Notulen van de vergadering van 8 april 1957 

Opmerking n.a.y.punt 2 g (De IJtunnel en de Coentunnel) 

/U 

fê. 

<L*f/f 

fo / 

Q. Minister Witte deelt mede, dat in februari de rijks 
^ goedkeuring is gegeven voor de bouw van een nieuw marine

etablissement door de gemeente Amsterdam (voor f.30 min), 
omdat toen niet bekend was, dat er moeilijkheden ten aanzien 
van de bouw van deze tunnel waren. Minister Algera zou gaarne 
in de eerste vergadering na Pasen de tunnelkwestie willen be
spreken. De minister-president meent, dat minister Algera 
nog een nadere nota bij de ministerraad zou indienen; in de 
week na Pasen zullen voorts o.a. de ministers Hofstra en 
Struycken afwezig zijn. Minister Algera deelt mede, dat hij 
de vergadering met het provinciael bestuur van Noordholland 
heeft uitgesteld. Aangezien door Amsterdam stukken over 
deze kwestie aan kamerleden ter inzage zijn gegeven en ook 
inlichtingen zijn gegeven over besprekingen, die hij met 
het gemeentebestuur heeft gehad, zal de minister de volgende 
dag een bespreking met de Amsterdamse burgemeester hebben 
over deze aangelegenheden. 

r/f 
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een bespreking heeft gehad met minister Algera, staatssecreta
ris Van der Beugel en Spierenburg ( van het hoge gezagsorgaan 
van de KSG) over de harmonisatie der Rijnvrachten voor kolen 
en staal. Deze kwestie komt in behandeling in. öe raad van mi
nisters van de KSG.. Als de ministerraad het eens is met de 
nota hieromtrent, welke in ambtelijk overleg tussen vertegen
woordigers van Verkeer en Waterstaat en Buitenlandse Zaken 
is opgesteld, zal thans alleen beslist kunnen worden over wat 
bij de Nederlands-Duitse onderhandelingen van Duitsland zal wor
den gevraagd. Ten aanzien hiervan gelooft spreker niet, dat 
Duitsland nu plotseling met betrekking tot de akte van Mannheim 
een ander standpunt zal innemen. Hij meent dan, dat van Neder
landse zijde - met voorbehoud van ieders standpunt ten aanzien 
van de akte van Mannheim- wel van Duitsland gevraagd, kan worden, 
dat dit land medewerking zal verlenen, indien Nederland de zaak 
aanhangig zou willen maken bij het Internationale Hof. Men zal 
voorts van Duitsland moeten verlangen, dat het niet bij een eco
nomische terugslag de Nederlandse schepen bij het Rijnverkeer 
binnen Duitsland zal weren. Daarnaast is dan de vrachtenkwestie, 
waarbij men zou kunnen denken aan een regeling, zoals die in 
het kader van de KSG zal worden getroffen. 

Minister Witte wijst op de anomalie, dat men in het 
binnenland tot een zekere ordening komt, die men naarmate de 
integratie voortschrijdt steeds meer moet loslaten. Er zal ook 
steeds meer supranationaal geregeld worden. De volledige vrij
heid op de Rijn, neergelegd in de akte van Mannheim, is naar 
sprekers mening een stelsel uit de vroegere tijd. 

De minister-president stelt voor met het oog op 
dringender beslissingen een discussie over deze zaak even te 
laten rusten. Aldus wordt besloten. 

3 b. De besprekingen over de vrijhandelszone (Nota van de minister 
van Buitenlandse Zaken a.i„ dd. 11 april 1957, hr. 53382, 
et bijlagen) 

bij de 
punten 
van de 
punten, 
bestaan 

Staatssecretaris Van der Beugel licht nader toe, dat 
onderhandelingen over de vrijhandelszone in Parijs drie 
onderscheiden kunnen worden. In de eerste plaats vragen 
techniek van de vrijhandelszone, in de tweede plaats de 
waarbij tussen de EEG-landen concrete verplichtingen 
( daarbij zal men zich in Parijs op de basis van dit 

verdrag moeten stellen)en in de derde plaats het belangrijkste 
n.1. de punten, die wel in het EEG-verdrag voorkomen, maar waar
van het niet vaststaat, dat zij ook in de vrijhandelszone moe
ten worden opgenomen, zoals de sociale harmonisatie en het mee
doen aan de investeringsbank. Spreker meent, dat ten aanzien 
van deze laatste punten de Nederlandse delegatie wel een eigen 
geluid kan laten horen. Voorts is hij van oordeel, dat onze 
delegatie de Fransen zal moeten steunen om een regime special 
te krijgen voor hun speciale moeilijkheden, maar men zal overigens 
een grotere vrijheid moeten voorbehouden bij de besprekingen 
over de vrijhandelszone, anders raken deze in het slop. 

Minister Mansholt wijst erop, dat men thans in deze 
moeilijke situatie zit, dat het EEG-verdrag gesloten is en men 
nu bij de besprekingen over de vrijhandelszone zich moet plaat
sen op de. basis van dit verdrag, waarbij de deelnemers vrij 
vergaande concessies hebben gedaan. De gemeenschappelijke 
markt van de EEG-landen zal geen gesloten markt moeten worden 
en spreker meent, dat 
dienstig hiervoor zal 
het gevaar, dat de niet-EEG-landen zullen trachten alleen be
paalde voordelen te behalen zonder verplichtingen aan te gaan. 
Zo zal Engeland gaarne een nieuwe industriële exportmogelijk-
heid willen krijgen zonder verplichtingen b.v. ten aanzien van 
het investeringsfonds voor de Afrikaanse gebieden op zich te 

de totstandkoming van de vrijhandelszone 
kunnen zijn. Men loopt daarbij echter 
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nemen en zonder ruimer agrarische produkten toe te laten. 
Denemarken zal weer op een ander standpunt staan; daar zal 
namelijk alle aandacht zich richten op de Duitse markt. 
Dit land zal op gelijke basis de toegang tot de Duitse markt 
willen krijgen als Nederland voer zijn landbouwproducten. 
Zakelijk hebben de Duitsers er ook geen belang bij om Nederland 
gunstiger te behandelen dan Denemarken. Als nu de Denen met 
hun gunstiger prijzen een betere positie op de Duitse markt 
zouden krijgen en Nederland meer landbouwprodukten op de Engelse 
markt Zou kunnen afzetten,, zou dat wel goed zijn, maar dit ge
beurt niet. Op het ogenblik dreigt,' dat Denemarken wel de ge
schetste voordelen zal kunnen krijgen, maar Nederland geen . 
enkele compensatie. Daarom is het van belang tot een gemeenschap
pelijk standpunt te komen en een regiem met een multilaterale 
regeling te bereiken, waarin evenwicht is,dus geen bilaterale 
verdragen. Spreker stelt voor, dat dit in de werkgroep no.22 
besproken zal worden en dat de leider van de Nederlandse delegatie 
aan dit punt aandacht zal schenken. In Denemarken gaan stemmen 
op om lid van de EEG te worden of te trachten tot een associatie 
over te gaan. Zakelijk is ook het eerste voor Nederland niet 
aantrekkelijk, maar men zou dit toch wel moeten doen, aangezien 
het politiek van grote betekenis zou zijn. Men zal echter niet 
bereid moeten zijn om een afzonderlijke regeling voor Denemar
ken te maken. 

De minister-president n^emt aan, dat een multilate
rale regeling voor de hand ligt. Iots anders is de kwestie van 
de eenheid van de zes. Frankrijk tracht precies dezelfde eisen 
als het in de EEG ingewilligd heeft gekregen voor de vrijhan
delszone te bereiken en wil mogelijk op die wijze de vrijhan
delszone afhouden. Als men ook aanvaarding van de sociale har
monisatie en deelneming aan de investeringsbank zou eisen, is 
het duidelijk, dat de vrijhandelszone niet tot stand komt. 

Staatssecretaris Van der Beugel is het met minis
ter Mansholt eens wat het multilaterale karakter van de vrij
handelszone betreft. Belangrijk is echter ook de vraag of Ne
derland de Fransen moet steunen, als zij voor de vrijhandels
zone dezelfde concessies vragen als voor de EEG. 

Minister Suurhoff acht het bezwaarlijk deze moeilijke 
vraagstukken onvoldoende voorbereid te bespreken. Staatssecre
taris Van der Beugel merkt op, dat de inleidende besprekingen 
wel aan de gang zijn, maar dat men voorlopig nog wel voort kan. 
Spreker zegt toe voor de vergadering van de volgende week nog 
een nota over dit onderwerp te zullen maken. De raad verklaart 
zich hiermede akkoord. 

f? /.' M „vi 2> o.. , -ebruik van Suezkanaal ( Zie notulen m.r. 8 april 1957, 

§ 
Minister Klompé stelt de vraag of ook Nederland een 

t 4 *S P Jj at* 6 
ander standpunt ten aanzien van het gebruik van het Suezkanaal 
zal gaan innemen, als de Engelse schepen weer door dit kanaal 
zullen varen. 

Minister Mansholt merkt op, dat de sluiting van het 
Suezkanaal aan de scheepvaartmaatschappijen geen windeieren 
heeft gegeven dankzij het gebrek aan scheepsruimte. Anders dan 
het ambtelijk advies aan de Nederlandse reders om niet door het 
Suezkanaal te varen wat in de vorige ministerraad is geforma
liseerd meent spreker, dat dit advies niet in het Nederlandse 
belang is. 
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