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Ex. ar. /£ 

n: Notulen van de vergadering, 
/.- I* L ^ gehouden op maandag 1 juli 1957 in de Treveszaal, aan-

fv(A>Us*L& gevangen' s morgens om tien uur en 's middags voortgezet. 

Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers 
Algera, Cals, Helders, Hofstra, Klompé, Mansholt 
(alleen 's middags), Samkalden, Staf, Struycken, 
Suurhoff, Witte en Zijlstra (Afwezig is minister 
luns). 

Tevens is aanwezig staatssecretaris Van der 
Beugel. 

Secretaris; J. Middelburg. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Decoratie prof, mr. O.'w. Star Busmann. 

De minister-president stelt voor akkoord te gaan 
met de voordracht om prof. Star Busmann te benoemen tot com
mandeur in de orde van Oranje-Nassau. De raad stemt hiermede 
in. 

fyiW/MLy 2 b. I n s t e l l i ng van de'subsidiecommissie 
ministerraad a inis terraaa yan \L\ juni \yo(, pum 

(Zie 
2e) 
Z -e 

notulen van de 

ent meent, dat de volgende minis
van de commissie inzake de subsidie-
Algemene Zaken, Justitie, Binnenlandse 

De minister-pre'si 
teries bij de instelling 
regeling zijn betrokken; 
Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie, 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Financiën, Landbouw, Vis
serij en Voedselvoorziening, Sociale Zaken en Volksgezondheid 
en Maatschappelijk Werk. De raad besluit, dat in de volgende 
vergadering nader een afspraak over een bespreking zal worden 
gemaakt. 

Temporisatie civiele verdediging (Zie notulen van de minis
terraad van 

ivorige 

24 juni 1957, punt 15) 

H 

De minister-president herinnert eraan, dat in de 
vergadering over enkele punten betreffende de civiele 

verdediging is gesproken. Aangezien dit een paar willekeurige 
punten betrof, terwijl er nog verscheidene kwesties zijn, ver
zoekt spreker goed te keuren, dat hij aan de commissie alge
mene verdedigingsvoorbereiding schrijft in algemene zin na te 
gaan wat- gelet enerzijds op de toestand van de financiën en 
janderzijds op de internationale politieke situatie - van de' 
/aanvaarde projecten uitgesteld of getemporiseerd kan worden. 
(De raad verklaart zich hiermede akkoord. 

Minister Zijlstra merkt aansluitend op dit punt op, 
dat volgens zijn inlichtingen coördinatiecommissies voor de 
evacuatie in de provincies aan het werk gaan, evenals coördi
natiecommissies voor de vordering van gebouwen onder de com
missarissen van de Koningin. 

-2-^tf 
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j. Buitenlands beleid. 
a. Diplomatieke betrekkingen met federatie van Malava. 

Staatssecretaris Van der Beugel stelt voor ermede 
akkoord te gaan, dat Nederland diplomatieke "betrekkingen 
aanknoopt met de zelfstandig wordende Federatie van Malaya 
en dat een diplomatieke post wordt geopend in de hoofdstad 
Kuala Lumpur. Daartegenover zal dan het consulaat-generaal 
in Saigon worden opgeheven. Het ressort van het gezantschap 
in Bangkok zal dan worden uitgebreid tot Laos en Kambodja, 
terwijl Zuid-Vietnam diplomatiek zal worden ondergebracht 
bij Kuala Lumpur. De raad stemt hiermede in. 

Minister Staf acht het wenselijk, dat een verte
genwoordiger van Nederland naar de plechtigheden van de 
zelfstandigheid van de Federatie van Malaya gaat. Staats
secretaris Van der Beugel dacht, dat minister Luns overwoog 
zelf te gaan. De minister-president vraagt zich af of dat 
niet te zwaar is. 

3 b. De gedachte van een Wereldbankmissie naar Nieuw-Guinea. 

Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat, 
terwijl de président van de wereldbank Black voelde voor de 
gedachte, dat een missie door de wereldbank naar Nieuw-G-uinea 
werd gezonden, de staf van de bank hiertegen is. Thans is 
als compromis besloten, dat een lid van de staf van de we
reldbank zonder enige status naar Nieuw-Guinea zal gaan om 
na te gaan of er reden is een missie erheen te zenden. Mi
nister Helders acht het wenselijk, dat de betrokken functio
naris dan via Den Haag gaat, teneinde de hier aanwezige ge
gevens te kunnen inzien. Staatssecretaris Van der Beugel 
stemt hiermede in. De raad verklaart zich akkoord met het 
vermelde compromis. 

Besprekingen inzake de vrijhandelszone. 

Staatssecretaris Van der Beugel deelt omtrent 
uJji y jfrd^ zi^n besprekingen in Londen over de vrijhandelszone mede, 
*t** />A' dat de Engelse regering duidelijk in de stemming is, dat 

zij wil doorzetten. Door het voldongen feit van de EEG wil
len de Lngelsen thans tot een vrijhandelszone komen. Spreker 
heeft aan de Engelse minister Thorneycroft gezegd, dat hij 
dan evenals Spaak bij de EEG zich er persoonlijk voor moet 
inzetten, nu hij voorzitter van de OEEC-groep is. Thorney-
eroft is voornemens vrij continue besprekingen over de vrij
handelszone met de ministers van de betrokken landen te hou
den, waarschijnlijk in oktober. Spreker heeft gezegd het 
geen bezwaar te achten,als deze in Londen worden gevoerd. 
Wat de materiële kant van de vrijhandelszone betreft blijkt, 
dat de dingen voor de Engelsen veel vreemder zijn dan voor 
ons, die reeds geruime tijd met soortgelijke problemen heb
ben moeten werken; er bestond bij hen wel openheid voor deze 
zaak. Spreker is wel onder de indruk van de Engelse argumen
ten, dat het inbrengen van hun overzeese gebiedsdelen in de 
vrijhandelszone grote moeilijkheden zou geven. Daarbij noem
de men als voorbeeld de Goudkust, die vorig jaar nog afhan
kelijk, maar enige tijd geleden in het onafhankelijke Ghana 
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is overgegaan. Als de Engelse overzeese gebiedsdelen buiten 
de vrijhandelszone blijven, krijgen wij het probleem, dat 
ook de overzeese gebiedsdelen van de EEG-landen erbuiten 
blijven en zal men met origine-certificaten voor produkten 
uit deze gebieden moeten gaan werken. Ten aanzien van de 
landbouw is van Nederlandse zijde duidelijk gesteld, dat 
het buiten de vrijhandelszone laten van de landbouw voor 
ons niet aanvaardbaar is. Spreker heeft ten aanzien van de 
Engelse motieven gezegd, dat hij de moeilijkheden met be
trekking tot de preferentiële rechten begrijpt, maar dat 
het tweede, vaak verzwegen, motief van de protectie van de 
Engelse landbouw niet te handhaven is. Hij heeft voorts ge
zegd, dat aangaande de landbouw niet dezelfde weg gevolgd 
behoeft te worden als bij de EEG, want een Engels stelsel 
van minimumprijzen is voor Nederland niet aantrekkelijk. 
Daarom heeft hij zijn aanval gericht op de Engelse subsidies 
aan de landbouw. Met Stikker had spreker de indruk, dat het 
stellen van het probleem op deze manier de Engelsen aan het 
denken heeft gebracht. Voort bleken de engelsen open voor 
wat de institutionele punten betreft. Merkwaardig was, dat 
de Engelsen sommige maatregelen in het EEG—verdrag niet 
stringent genoeg vonden, b.v. het tariefverlagingssysteem. 
Zij begrepen echter, dat men niet twee systemen kan hebben. 
Zij bleken bereid op het punt van de escape clauses meerder
heidsbeslissingen te aanvaarden. Spreker heeft op het gevaar 
hiervan gewezen en gepleit niet voor een supranationale op
lossing, maar voor een structuur, waarin plaats is voor on
afhankelijke beslissingen, waardoor men iets krijgt, dat 
ligt tussen de managing-board van de OEEC en de europese 
commissie van de EEG in. De Engelsen bleken onzeker over de 
mate, waarin de zes landen als blok naar buiten zouden op
treden, v/aarbij Thorneycroft vroeg of dan geen overleg meer 
met afzonderlijke landen over monetaire en dergelijke pro
blemen mogelijk zou zijn. Spreker heeft geantwoord, dat er 
eerst een veeljarige overgangsperiode zal zijn, waarin de 
zes landen zullen trachten gecoördineerd op te treden. De 
.engelse regering heeft veel tijd aan dit bezoek gegeven. 
Een complicatie was het optreden van de nieuwe regering in 
Canada, welke als een van de programmapunten verdieping van 
de commonwealth preferences heeft. Spreker heeft gezegd, 
dat men geen keuze tussen Europa en het commonwealth behoeft 
te doen, maar een zekere combinatie zou moeten nastreven in 
positieve en constructieve zin. 

Minister Klompé informeert of in Benelux over deze 
bespreking in Londen is gesproken. Staatssecretaris Van der 
Beugel antwoordt, dat hij niet namens Benelux is opgetreden, 
maar tevoren wel uitvoerig met de Belgen heeft gesproken. 

Minister ZijIstra is van oordeel, dat de kwestie 
van de overzeese gebiedsdelen grote moeilijkheden zal geven. 
De overzeese gebiedsdelen van de EEG-landen zullen tot de 
gemeenschappelijke markt gaan behoren, maar als de vrijhan
delszone tot stand komt, zullen deze gebieden op een lagere 
trap dan de andere landen komen, aangezien dan met speciale 
originecertificaten voor hun produkten moet worden gewerkt. 
De minister-p-rp.Ri riP-̂-h meent, dat de positie van de overzeese 
gebiedsdelen in de EEG toch reeds iets anders was, omdat wat 
betreft de invoer van goederen uit de andere vijf EEG-landen 
ae .transe overzeese gebiedsdelen niet groter belemmeringen 
zullen handhaven dan tegenover Eranse goederen. 
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Minister Zi.ilstra antwoordt, dat in verband met wat in de 
GATT is besproken de Franse overzeese gebiedsdelen ook wat 
de invoerzijde betreft in de toekomst tot de gemeenschappe
lijke markt zullen behoren. Ten aanzien van de landDouwzijde 
is spreker het met staatssecretaris W n der Beugel eens, dat 
een stelsel van minimumprijzen in de vrijhandelszone Neder
land verder achteruit dan vooruit zou brengen. Ook ten aan
zien van de minimumprijzen in de EEG heeft spreker gesteld, 
dat deze alleen aanvaardbaar zijns a. als deze in de plaats 
komen voor wegvallende contingenteringen en b. als sprake 
is van uitbreidende handel, dus geen inkrimping van de han
del plaats heeft. Men zal dit stelsel van minimumprijzen 
dus niet naar de vrijhandelszone moeten overbrengen en kun
nen stellen, dat de Engelse subsidiëring van de landbouw 
niet verenigbaar is met de vrijhandelszone. Spreker kan 
zich echter voorstellen, dat dan van Engelse zijde wordt 
gezegd, dat ditzelfde voor de Nederlandse landbouw geldt. 

2 ' Asi^é i È' Het Beneluxverdrag inzake de Economische unie. (Zie no-
7^t/v^ j ^ J?/tul en m.r. van 17 juni 1957, punt 3b.) 

i'* Xj Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat de 
.O ministers Algera en Luns nog niet tot overeenstemming zijn 

gekomen ovci -e formulej.ng van de brief aan de Belgische 
regering inzake de Rijnvaartrechten in verband met het eco
nomische unieverdrag. Het lijkt hem wenselijk, dat beide 
ministers begin volgende week het overleg hierover voort
zetten. Minister Zijlstra had gaarne, dat in de volgende 
vergadering van de ministerraad een beslissing hierover 
werd genomen. Be minister-president stelt voor, dat dan bei
de ministers de concepten voor deze brief voor de volgende 
vergadering van de ministerraad indienen. Aldus wordt be
sloten. 

Minister Samkalden deelt op verzoek van minister 
Zijlstra mede, dat hij een gesprek heeft gehad met zijn ambt
genoten uit de twee andere landen, waarbij overeenstemming 
is bereikt op de punten inzake de rechtspersoon en de gemeen
schappelijke markt. 

* / 

2. .§_• Samenstelling van Europese parlementen. (Zie not. 
24 juni »57 pt 3d.) 

m.r. 

Be minister-president deelt mede, dat over het 
voorstel om de helft van het parlement van de EEG uit dezelf
de personen te laten bestaan als de assemblee van de Raad 
van Europa, verder overleg heeft plaatsgevonden, wat is uit
gelopen op het voorstel om 1/3 gemeenschappelijk te doen 
zijn.'Be parlementariërs zijn het hiermede eens. Spreker 
merkt op, dat hierbij weer het argument werd gebruikt, dat 
de Nederlandse delegatie niet alleen kan blijven staan in 
het afwijzen van dit voorstel. Spreker acht dit bepaald een 
verkeerde houding als men de EEG zo zou ingaan; men moet niet 
onnodig zijn veto uitspreken, maar zal ook niet bevreesd moe
ten zijn alleen te blijven staan als men iets principieel on
juist acht of te zeer erdoor wordt getroffen. Minister Klom-
p_é vindt 1/3 deel gemeenschappelijk ook onjuist, aangezien 
de betrokken parlementariërs dan onvoldoende tijd voor het 
nationale parlement overhouden. Be minister-president merkt 
op, dat ook thans nog geldt, dat de regeringen zich verbin
den dit voorstel op een opportuun ogenblik aan hun parlement te 
zullen voorleggen. 


