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/*. _̂ __ Notulen van de vergadering 
rfactói UA gehouden op maandag 24 juni 1957 in de Trèveszaal, aan-

/ /At gevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet 

^^7) fl// _ Aanwezig? De minister-president Drees en de ministers 
/>/( j/W Algera, Cals, Helders, Hofstra, Klompé, Mansholt, 
/ ^ / ' Samkalden/ Staf, Struycken, Suurhoff, Witte en 

\l/lutUjUuJu^l z lJ l 8 t r a (Afwezig is minister Luns) 
L '/ \ Voorts bij punt 21 staatssecretaris Höppener 

/*U C/J Secretaris; J. Middelburg 

f/fffjO ds/* — Notulen van de vergadering van 11 juni 1957 
Opmerking n.a.v. punt 2 a (De tunnelkwestie) 

Minister Staf z.al naar aanleiding van wat in vorige 
vergaderingen over de geschiedenis van de Utunnel is gezegd 
een nota rondzenden; met de vorige minister van Financiën en 
de directeur van de rijksbegroting is over de verplaatsing 
van het marine-etablissement gesproken en zijn hieromtrent af
spraken gemaakt. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Volgende vergadering van ministerraad en RBR 

De minister-president deelt mede, dat ZKH de Prins 
in plaats van de afgetreden minister-president van Canada het 

nieuwe gebouw van de Canadese ambassade op 1 juli a.s. zal ope
nen. Spreker is voornemens deze opening bij te wonen; het is 
wenselijk, dat ook enkele andere ministers aanwezig zullen zijn. 
Besloten wordt, dat op die dag wel de vergadering van de 
ministerraad zal worden gehouden. . 

De minister-president stelt voor de volgende verga
dering van de RBR te houden op dinsdag 2 juli 1957 om tien uur. 
Aldus wordt besloten. 

2 b. Het geschil tussen mijnen en spoorwegen (Nota van de 
minister van Economische Zaken dd. 21 juni 1957, met bij
lagen en nota van de minister van Verkeer en Waterstaat nr. 
211, met bijlagen; zie notulen ministerraad 11 juni 1957, 
punt 2 g) 

De minister-president resumeert de kwestie, waarvoor 
de ministerraad staat als volgt: de vervoersondernemingen van 
kolen en staal zijn op grond van het KSG-verdrag verplicht bf 
hun vervoerstarieven te publiceren bf deze aan het hoge ge
zagsorgaan mede te delen, zodat deze kan controleren of geen 
discriminatie tegenover de producenten van kolen en staal 
plaats vindt. De Nederlandse spoorwegen nemen het standpunt in, 
dat zij dan de vrachtgegevens aan het hoge gezagsorgaan zullen 
mededelen, waarbij deze de gegevens niet bekend mag maken. Bij 
het volgen van deze weg komt men echter in conflict met een _ 
andere bepaling in het KSG-verdrag, die betrekking heeft op de 
alignering (verlaging van de prijs door de producent beneden 
zijn gepubliceerde prijslijst teneinde met leveranciers uit 
andere landen te kunnen concurreren). 
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Men achtte een nauwer contact noodzakelijk en meende, dat het con
tact tussen de twee delen van Uieuw-Guinea wel heel formeel was. 
Spreker heeft daarom in overweging gegeven, dat Australische 
militairen op doorreis naar Malakka eens in Nederlarfs-Nieuw-iGuinea, 
b.v. in Biak, zouden kunnen landen. De opvatting hij de gouver
neur-generaal was evenals hij de Australische regering, darc 
Nieuw-Guinea ondeelhaar is en dat Australië en Nederland isamen 
hiervoor moesten zorgen. Verheugend was ook de lof op de/ïleder-
landse emigranten, die goed werken en van wie maar weinig naar 
Nederland terugkeren. Meer Nederlandse emigranten zijn er steeds 
welkom; spreker is voornemens ook meer vrijstellingen van mili
taire dienst aan Nederlandse emigranten voor Australië te geven. 

Minister Klompë had van minister Luns begrepen, dat de 
Australiërs niet anders dan formeel contact wilden houden, maar 
dat pas zeer recent een wijziging merkbaar zou zijn. Minister 
Staf antwoordt, dat volgens onze ambassadeur reeds een jaar de 
stemming in Australië anders is. Met onderling contact, dat erg 
stroef is, bedoelt spreker het contact tussen Port Moresby en 
Hollandia. 

Minister Mansholt stelt de vraag of ook-over politieke 
samenwerking inzake Nieuw-üuinea is gesproken. Minister Staf 
antwoordt ontkennend voor wat de ministers betreft; alleen bij 
zijn gesprek met de Australische ambtenaren heeft spreker ge
zegd, dat Nederland ernaar streeft, dat het westelijk deel van 
Nieuw-Guinea zal komen tot zelfbeschikkingsrecht, daarna zou dan 
een federatie van twee delen of één land Nieuw-Guinea kunnen ont
staan. Over dit gesprek is geen verslag gemaakt, maar het betrof 
alleeneen gedachtenwisseling. Y/at Nieuw-Guinea betreft deelt 
spreker mede, dat in drie jaar veel tot stand is gekomen. De 
overgang naar een normaler toestand valt de bestuurders echter 
niet gemakkelijk. 

Minister Klompé merkt op, dat het aantal Ambonnezen 
in ons land van 13.000 tot 18.000 is gestegen. Spreekster had 
gaarne nagegaan of het mogelijk is, dat Ambonnezen naar Nieuw-
Guinea overgaan. Minister Staf wijst erop, dat er 15.000 Indo
nesiërs zijn in Nieuw-Guinea, wat reeds problemen geeft. De 
Papoea wil niet door Indonesiërs geregeerd worden. 

> d. Samenstelling van Europese parlementen •—-•r- —^ = p f 

JTKI^CU^ Minister Zijlstra heeft vernomen, dat Linthorst Homan 
•*in Brussel moeilijkheden heeft met de bepaling van het Neder
landse standpunt, aangezien hij niet gelijkluidende instructies 
heeft gehad. 

D e minister-president herinnert eraan, dat aanvanke
lijk van Franse zijde werd beweerd, dat het voor het Franse 
parlement onaanvaardbaar zou zijn als voor de EEG- en Euratom het
zelfde parlement als voor de KSG zou werken. Thans is een voor
stel ter tafel gekomen, waarbij de zes regeringen zich zouden 
verplichten op een opportuun moment aan hun parlementen een 
regeling voor te leggen, dat tenminste de helft van de leden van 
het parlement voor EEG en Euratom uit dezelfde personen zou be
staan als de parlementsleden, die voor de betrokken landen in de 
Raad van Europa zitting hebben. Spreker hoorde, dat onze parle
mentariërs tegen deze regeling waren, evenals minister Luns en 
de Nederlandse delegatie, maar dat de delegatie voornemens wfcs 
zich bij deze regeling neer te leggen, aangezien dit weer voor 
aanvaarding van het EEG-verdrag in het Franse parlement nodig 
zou zijn. 
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De Nederlandse regering zou dan zolang zij wil kunnen nalaten 
om de overeenkomst aan de Staten-Generaal voor te leggen. 
Spreker achtte een dergelijke procedure onwaardig. Daar komt 
nog bij, dat een verplichting inzake de helft van de parlements
leden, die lid van beide Europese parlementen moet zijn, zich 
moeilijk laat rijmen met een andere wens, n.1. het streven 
om tot directe verkiezingen van het EEG-parlement te komen. 
Spreker heeft daarom gezegd, dat het het beste is., dat de 
nationale parlementen zelf hierover beslissen. 

Minister Klompé merkt op, dat de combinatie van lid 
van de Raad van Y3uropa en lid van het KSG-parlement reeds 
moeilijk is, vooral door het commissiewerk. Spreekster zat een 
derde deel van het jaar daarvoor in het buitenland. Samenhang 
tussen de parlementen is wel nodig, maar daartoe zou de assem
blee van de Raad van Europa en het parlement van de zes landen 
eenmaal per jaar gezamenlijk kunnen vergaderen. 

Minister Mansholt merkt op, dat het opportune ogen
blik, waarop de regeringen aan hun parlementen een voorstel 
inzake de helft van de parlementsleden zouden doen, verband 
houdt met de decapitatie. Nederland heeft op het ogenblik tien 
leden in de KSG en zeven leden plus zeven plaatsvervangende 
leden in de Raad van Europa, terwijl het door zeven leden en 
zeven plaatsvervangende leden in het EEG-parlement vertegen
woordigd zal worden, hetgeen dus tegenover het KSG-parlement een 
vermindering betekent. 

De minister-president merkt op, dat staatssecretaris 
Van der Beugel de volgende dag in Nederland zal terugkomen, 
zodat dan met hem overleg kan plaats vinden. Men zou misschien 
kunnen komen tot een afspraak, dat een deel van de parlements
leden in de bedoelde organen gelijk zal zijn. In de volgende 
vergadering van de ministerraad zal men dan kunnen zien hoe dit 
gelopen is. 

De raad verklaart zich hiermede akkoord. 

3 e. Internationale technische hulp 

Minister Zijlstra heeft vernomen, dat in de inter
departementale commissie inzake de technische hulpverlening 
de gedachte van Buitenlandse Zaken is besproken om naar aan
leiding van de motie-Ruygers een bedrag van f 25 min. extra op 
de begroting 1958 te plaatsen. Minister Hofstra meent, dat, 
mede gezien de begrotingen voor 1958, die hij reeds onder ogen 
heeft gehad, een post van f 25 min. voor 1958 niet mogelijk is. 
Voor de vaststelling van het bedrag van deze post zal men 
moeten uitgaan van het bedrag der reeds bestaande activiteiten 
ad f 7 a f 8 min. 
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