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ITotulen van de vergadering 
gehouden op vrijdag 11 oktober 1957 in de Treveszaal, aan-
evangen 's morgens om tien uur en ' s middags voortgezet. 

Aanwezig; De minister-president Drees en de ministers Algera, 
Cals, Luns, Llansholt, Samkalden, Staf, Suurhoff, 
7itte en Zijlstra (Afwezig zijn de ministers 
helders, Hofstra, Klompé en Struycken) 

Tevens is aanwezig staatssecretaris Van der 
Beugel 

Secretaris s J. Ui ddelburg 

b. ITotulen van de vergadering van 27 september 1957. 

1°. Naar aanleiding van punt 14; Voorlopige subsidieregeling 
voor de gemeentelijke universiteit te Amsterdam. 

Ilinister Cals tekent bij de conclusies aan, dat hij 
heeft gezegd, dat compensatie voor de extra-uitgaven moet worden 
gevonden, mits dit niet geheel bij het onderwijs wordt gebracht 
en dat hij zal proberen een compensatie bij het hoger onderwijs 
te vinden. 

•̂ e ginister-president stelt de vraag of voor de 
dringende investeringen in 19 5^ f 2,5 min. of f 5 min. nodig is. 

antwoordt, dat men van Amsterdamse zijde vasthoudt 
5 min., maar dat hij meent, dat het minder 
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2 j_ Naar aanleiding van punt 16; Eospitaalkerkschip De Hoop, 
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linister Llansholt stelt voor, nu op de gevraagde 
oolossing kan worden gevonden, de subsidieverhoging 

en. De minister--presiden"i :rinnert eraan, dat met 
reders binnen de be-
üit doel kan worden ge-

de 

ou worden besproken of van de 
geving een groter bedrag voor 
Is dit niet mogelijk is welke compensatie dan voor 
idie wordt geboden. Ilinister llansholt antwoordt, dat 
gen door de reders geen mogelijkheid gevonden is; 
pt, dat op een andere begroting nog een compensatie 
aangeboden, maar zal het a..ders zelf op zijn begrotin. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

Jus £<&A ̂ £»-- ̂ er"Pac^iri^ vafl Ae grafelijke zalen. 

/ WJ. 

Ilinister Witte deelt mede, dat mede naar aanleiding 
Mirten in de ministerraad besloten was het contract met de 

tegenwoordige pachter op te zeggen, omdat men niet tevreden was 
over de bediening noch over de kwaliteit en de prijs van wat 
verstrekt werd. De pachter heeft zich echter beroepen op ver
schillende schriftelijke dankbetuigingen, o.a. ook van ministers. 
Spreker zou daarom gaarne concrete klachten voor woensdag ver
nemen. Ilinister Cals weet, dat de laatste jaren-herhaaldelijk 
over de verzorging en de prijzen in de grafelijke zalen is ge
klaagd. Spreker stelt voor, dat enkele ministers aan hun kabi
netschefs opdragen overleg hierover te plegen. De minister
president acht dit ook wenselijk, men zou bij eventuele ver
nieuwing van het contract ook bepaalde voorwaarden, o.a. ten aan
zien van de prijzen, kunnen stellen. De raad besluit, dat nog 
overleg tussen Volkshuisvesting en DouwnijVerheid, Buitenlandse 
Zaken en Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zal. plaatsvinden. 
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De vrijhandelszone (Nota van de minister van Buitenlandse Zaken 
dd. Ö oktober 1957, nr. 139752) 

Minister Luns deelt ter aanvulling van de nota mede, dat 
de ministers in Parijs een verslag over de werkzaamheden van de 
EEG—interimcommissie zullen krijgen van haar voorzitter Snoy, waar
aan als bijlage het Nederlandse memorandum zal zijn gevoegd. Daar
aan zal verder een concept-vragenlijst gehecht zijn. Snoy is vo
rige week op bezoek geweest en heeft bij spreker in aanwezigheid 
van staatssecretaris Van der Beugel een pleidooi gehouden voor het 
innemen van een gemeenschappelijk standpunt door de zes landen 
bij de bespreking van de vrijhandelszone. Dit gemeenschappelijk 
standpunt bleek eigenlijk het Franse standpunt. De Belgische re
gering is het wel eens met het Nederlandse standpunt, maar de Bel
gen willen de Fransen ontzien. Dezerzijds is tegen Snoy aangevoerd, 
dat de Fransen in ieder geval hun eigen standpunt in de OEEC wil
len uiteenzetten, zodat niet is in te zien waarom men van andere 
zijde niet een afwijkend geluid kan laten horen. Spreker heeft 
aan Snoy gezegd, dat hij nog niet vergeten is welke rol Spaak bij 
de onderhandelingen over de EEG en Euratom heeft gespeeld, toen 
deze voor de Nederlandse wensen geen belangstelling had, maar 
alleen voor die van Franse zijde. Op het verweer van Snoy, dat 
Nederland bij deze onderhandelingen veel reserves maakte, heeft 
staatssecretaris Van der Beugel geantwoord, dat onzerzijdö 14 re
serves zijn gemaakt, terwijl van Franse zijde er ontelbaar vele 
v/aren. Spreker verwacht, dat Snoy teruggekomen zal zijn van het 
idee van een gemeenschappelijk standpunt. De Fransen willen het 
daarheen leiden, dat er de eerste vier jaar met betrekking tot 
• de vrijhandelszone niets zal gebeuren. Mot dit duel 4qJ—9pkT?e 
vragenlijst zijn rondgez enden ̂Naj3!r_jt«--ineTHJig van s taats secreta-
ris Van der Beugelzjj3__ji*&er-"vr1agëlïïijst voor Nederland moeilijk 
zijn in tevulierr^ omdat deze ongeveer dezelfde vragen inhoudt 
alsde^-Engeïse vragenlijst, waarop de zes landen geen gemeenschap-
pe^Tjk antwoord-hobbon iLiuuiUn' geven. Daar komt bij, dat de zes 
nog geen overeenstemming hebben bereikt over een gemeenschappe
lijk standpunt. Behalve de bespreking met Snoy heeft staatssecre
taris Van der Beugel nog een gesprek gehad met Hallstein. Woens
dag zal een bespreking plaatsvinden tussen de ministers van de 
zes EEG-landen. 

Staatssecretaris Van der Beugel heeft in zijn ge
sprek met Hallstein gezegd, dat hij volledig begrip heeft voor 
de houding van de Duitse regering, die veel heeft gedaan om 
Frankrijk bij de EEG te betrekken; nu dit laatste het geval is, 
behoeft men daartoe dus geen moeite meer te doen. Het is dan no
dig, dat eerst de zes landen het over een gemeenschappelijk stand
punt eens zijn. De rol van Nederland (naar spreker hoopt samen 
met Duitsland en België) is dan die van overtuiging van Frank
rijk. 

Minister Luns merkt op, dat hem nog 's morgens in een 
onderhoud met de Venezolaanse minister van Economische Zaken bleek, 
welke grote bezorgdheid in andere landen bestaat over de kans, 
dat de EEG wel een protectionistische groep zal worden. Spreker 
heeft ook Snoy erop gewezen, dat in het verdrag staat, dat de 
EEG open naar buiten zal zijn. Spreker bepleit daarom met klem 
deze lijn ook in Parijs te volgen. 
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Minister Mansholt gelooft, dat het van grote "betekenis 
is de EEG- open te houden, want déze houdt het grote gevaar i& 
een protectionistische groep van landen te worden. Het is dan 
voor spreker de vraag hoe dit het beste zal kunnen geschieden, 
bf door een multilateraal verdrag voor een vrijhandelszone bf 
door bilaterale associatieovereenkomsten. Spreker heeft niet 
goed begrepen, waarom Nederland zo heeft aangedrongen om de mi
nistersconferentie van de OEEC op de 16de te laten doorgaan, nu 
er geen Duitse en Franse regeringen zijn. Staatssecretaris Van 
der Beugel deelt hieromtrent mede, dat van Duitse zijde in de 
interimcommissie van de EEG het verzoek werd gedaan de bijeen
komst veertien dagen later te stellen. Daarop is van Nederlandse 
zijde geantwoord, dat wij geen bezwaar tegen dit uitstel had
den, maar dat er geen reden was dit door de zes landen aan de 
OEEC te laten verzoeken, zodat Duitsland dit zelf zou moeten 
doen. 

Minister Mansholt vervolgt met een kort verslag over 
zijn bespreking in Engeland met de minister van Landbouw, waar-
Dij gedeeltelijk ook de minister voor Europese Zaken Maudling 
aanwezig was. Spreker heeft gesteld, dat vanzelfsprekend de 
landbouw in een verdrag over de vrijhandelszone betrokken moet 
zijn. Van Engelse zijde heeft men begrepen, dat iets moest ge
beuren. Men neemt echter het standpunt in, dat een bepaald to
taal aan agrarische produktie in Engeland gehandhaafd moet wor
den. Het eigen voorzieningsniveau ligt ongeveer op 50$. Ge
steld werd, dat het voor Engeland onmogelijk zou zijn een land-
bouwparagraaf te aanvaarden, waardoor Engeland met deze produk
tie terug zou moeten gaan. Spreker heeft gezegd aan te nemen, 
dat verschuivingen in de agrarische produktie wel mogelijk zou
den zijn. Hij meent, dat hierin misschien een oplossing zou 
kunnen liggen b.v. door verschuiving naar de produktie van 
grondstoffen (Een complicatie hierbij is, dat Engeland thans 
moeilijke onderhandelingen voert met Canada, waarbij het ook 
over de invoer van grondstoffen gaat.). Van Engelse zijde is 
niet over regelingen per produkt gesproken. Spreker heeft ge
zegd, dat thans voorstellen van Engeland worden verwacht op 
korte termijn. Beide ministers hebben gezegd, dat men zich in 
de volgende dagen met de formuleringen daarvan zou bezighouden. 
Tenslotte zegt spreker gaarne te zien, óat zoveel mogelijk werd 
gestreefd naar een gemeenschappelijk standpunt van de zes EEG-
landen bij de komende besprekingen in Parijs. 

Minister Staf merkt als minister van Zaken Overzee 
a.i, op, dat Suriname en de Antillen wel verbinding met de 
EEG hebben, maar nog niet mot de vrijhandelszone; hiervoor 
zal men nog een weg moeten vinden. 

Minister Zijlstra blijft de totstandkoming van een 
vrijhandelszone, aansluitend op de EEG, zowel op politieke 
als economische gronden bijzonder op prijs stellen, ondanks 
het hiervan afwijkende standpunt van het Nederlandse bedrijfs
leven. Na de mededelingen van minister Luns over Snoy komt 
spreker op de verhouding tot Benelux. Indertijd was de Ne
derlandse regering teleurgesteld in de houding van Spaak bij 
de EEG-onderhandelingen, maar nu Spaak verdwenen is, functio
neert Benelux in deze zaken nog niet. Het is onbekend hoe de 
Belgische ministers Larock, Eayat. en Rey ten opzichte van 
de vrijhandelszone staan. 
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Spreker vraagt zich af of het niet wenselijk is op korte ter
mijn te trachten als Beneluxlanden tot een Benelux-standpunt 
in het kader van de zes landen te komen. Spreker acht dat es
sentieel. Daarbij zal men ernaar kunnen streven het Nederland
se memorandum, dat hij een goed stuk vindt, na eventuele wij
ziging tot Benelux-memorandum te maken. De minister heeft zich 
afgevraagd of niet als oplossing voor het vraagstuk van de as
sociatie aan de LLG kan worden gezocht naar een bepaalde vorm 
van associatie voor de OEEC-landen buiten de zes, met daar
naast een afzonderlijke oplossing voor de verbinding met Enge
land, dat zelf nog banden met de commonwealth heeft. Spreker 
is geschrokken van wat minister Mansholt mededeelde over het 
Engelse standpunt tegenover de landbouw; de stelling-, dat men 
het bestaande deel van de agrarische produktie wil handhaven 
is een vorm van het klassieke protectionisme. Het is wat an
ders of niet toch een oplossing kan worden gevonden. Spreker 
meent, dat zowel de commonwealth-conceptie als de strategische 
conceptie verouderd zijn. De tactiek in Parijs is moeilijk, 
want het probleem van de vorming van een vrijhandelszone vraagt 
één standpunt van de zes landen; het is dus een vraag van tac
tiek.. Daarbij zal men moeten oppassen, dat van Franse zijde niet 
een groot verhaal over de vrijhandelszone in de ministeriële 
raad van de OEEC wordt gehouden, waartegenover van Nederlandse 
zijde dan moeilijk een geheel afwijkend standpunt kan worden 
ingenomen. De Franse vertegenwoordiger zal daarom in §e OEEC-
vergadering zijn mond moeten houden, totdat een gemeenschappe
lijke oplossing in het kader van de zes is bereikt. Tegenover 
het Franse standpunt, waarbij men voor de associatie van Enge
land (en andere landen) aan de EEG 6f een maximale of een mini
male oplossing wil en tegenover het standpunt van Engeland, 
dat noch een maximale noch een minimale oplossing acceptabel 
acht, lijkt spreker het Nederlandse memorandum een goed uit
gangspunt . 

Minister Samkalden stelt in aansluiting bij een op
merking van minister Zijlstra de vraag of zo kan worden gehan
deld, dat geen van de zes EEG—landen een standpunt inzake de 
vrijhandelszone in de komende OEEC-vergadering inneemt.- Als men 
van Nederlandse zijde de vrijhandelszone als een belangrijk goed 
wil zien, meent spreker dat het nog niet duidelijk is in het 
memorandum, waerheen men wil koersen. Hieruit krijgt men de 
indruk, dat de instituten van de vrijhandelszone onafhankelijk 
zijn, dus dat een supranationale organisatie wordt beoogd. 
Staatssecretaris Van der Beugel antwoordt, dat het onafhanke-

. , lijke orgaan niet supranationaal behoeft te zijn, maar dat 
A/uucótU/l D'V« aan een managing board gedacht kan worden. /Sproker wijst 
j - JijtA/.^^ "voorts op, dat in punt 4 wordt gezegd, dat indien de insti-
v*C««'CC**«««fcu-fcen niet de bevoegdheid gegeven kan worden de nakoming van 
,f, A de regels af te dwingen een klachtenprocedure mogelijk is» 

~~1 ifn&tfA Minister Somlial4e^ meent, dat eerst duidelijk moet zijn, waar 
men ten aanzien van de vrijhandelszone heen wil koersen. Hij acht 
daarom het Nederlandse standpunt onvruchtbaar. 

De minister-president ziet, anders dan minister Sam
kalden, de tot standkoming van de vrijhandelszone ondanks de 
bezwaren van het bedrijfsleven- als belangrijk, in de eerste 
plaats om de protectionistische kant van de EEG te verzwakken; 
in de tweede plaats om voor de afzet van de Nederlandse pro-
dukten grotere mogelijkheden in een ruimer gebied te verwerven, 
waardoor men niet de kans loopt, dat daarvoor op elk ogenblik 
de deur gesloten wordt. Spreker meent, dat deze voordelen 
ruimschoots opwegen tegen de bezwaren. Nu is het zo, dat 
Frankrijk precies tegengesteld erover denkt. 
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Daar ziet ven op tegen een aanval op het protectionisme, terwijl 
dat land niet zoveel belang heeft bij export als Nederland* Bij 
de bepaling van een gemeenschappelijk standpunt van de zes 
landen ten opzichte van de vrijhandelszone zal Nederland moe
ten laten blijken, dat het positiever hiertegenover staat dan 
Frankrijk en de Fransen het gevoel moeten geven» dat als zij 
al te halstarrig hiertegen zijn, blijken zal dat zij de tot 
standkoming van een vrijhandelszone verhinderen; op die wijze 
zal men de Fransen misschien iets soepeler kunnen krijgen. 
Het is daarvoor van belang, dat wordt gepoogd de Duitse en 
Belgische ministers mee te krijgen. Als het mislukt om tot 
een multilaterale regeling van de vrijhandelszone te komen, zul
len bilaterale onderhandelingen moeten plaatsvinden door de 
groep van zes landen met de afzonderlijke landen. 

Minister luns merkt op, dat het Franse standpunt 
tegenover de vrijhandelszone in feite negatief is en het Neder
landse positief. Het belangrijkste is dan de bespreking, die 
op komende woensdag tussen de ministers van de zes landen zal 
plaatsvinden. Dat er nog geen nieuwe Franse regering is behoeft 
geen nadeel te zijn. Spreker is het met minister Zijlstra eens, 
dat Benelux bij deze besprekingen onbevredigend werkt. Het 
blijkt steeds, dat de Belgen zich bij deze zaken richten op 
het Franse standpunt. De minister-president is van oordeel, dat 
met Larock en Fayat gemakkelijker tot overeenstemming kan wor
den gekomen dan met Spaak het geval was. Minister Luns wijst 
erop, dat Snoy nog zeide, dat de Belgische regering het ten
slotte met het Nederlandse memorandum eens was. Aan minister 
Samkalden antwoordt spreker, dat deze de indruk geeft alsof 
wij bij de besprekingen van de vrijhandelszone aan het einde 
van de af te leggen weg zijn, terwijl men in werkelijkheid pas 
geheel aan het begin staat» Minister Samkalden vindt het betoog 
tegen de Engelsen, dat men van Nederlandse zijde zou willen hou-, 
den, logisch maar onvruchtbaar als de andere EEG-landen niet 
meewillen. Men zal dan duidelijk moeten maken hoe de Fransen 
de afbraak van de invoerrecht tarieven kunnen aanvaarden zon
der de garanties van het EEG-verdrag. Staatssecretaris Van der 
Beugel antwoordt, dat dit laatste mogelijk is, omdat de bindin
gen en ook de waarborgen lichter zijn; er zal dus een zekere 
mate van discriminatie tussen de groep van zes en de andere lan
den in de vrijhandelszone bestaan. De ontsnappingsclausules 
zullen dan ook groter betekenis moeten hebben. 

Minister Samkalden is van oordeel, dat als de Neder
landse regering de oplossingen heeft gevonden zij moet trach
ten deze in de groep van zes te doen aanvaarden. Als dat nog niet 
het geval is, lijkt het hem niet juist om in de OEEC op eigen 
houtje een standpunt in te nemen. Minister luns wijst erop, dat 
het niet aanvaardbaar is het Franse standpunt het standpunt van 
de groep van zes te laten zijn. Minister Mansholt merkt op, dat 
het hier geheel een kwestie van tactiek is; daarom betreurt 
spreker het, dat dit onderwerp nu reeds in de OEEC besproken 
wordt. Staatssecretaris Van der Beugel merkt hiertegenover op, 
dat de situatie over een half jaar niet beter zou zijn. Minis
ter Mansholt acht het niet wenselijk de Engelsen in de kaart 
te spelen, als zij hopen door een verdeel- en heerstactiek de 
zaak te behandelen. Over een half jaar is èe EEG tot stand ge
komen. Spreker dringt erop aan ervoor te zorgen, dat de groep 
van zes niet uit de band springt. De minister-president merkt 
op, dat als men al te sterk staat op de noodzaak van een ge
meenschappelijk standpunt dit wel het Franse negatieve standpunt 
zou worden. 
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Minister Luns voegt hieraan toe, dat minister Mansholt de in
druk geeft, dat de Engelsen denken, dat de groep van zes nu 
al één standpunt moet innemen, maar op het ogenblik, nu deze 
landen nog niet één standpunt moeten innemen, is het van be
lang duidelijk te maken, dat Nederland zich niet vereenzelvigt 
met het negatieve standpunt van Frankrijk. Bij de bespreking 
op woensdag zal blijken of de Belgische en Duitse ministers de 
aanvankelijke mededelingen van steun aan het Nederlandse memo
randum zullen gestand doen. 

De minister-president concludeert, dat men nog geheel 
aan het begin van de oplossing van de vragen van de vrijhandels
zone staat. Hij stelt voor, dat de Nederlandse delegatie op de 
besproken wijze zal optreden» De raad verklaart zich hiermede 
akkoord. 

Minister Luns deelt voorts mede, dat men heeft ge
vraagd slechts met een kleine delegatie aan de besprekingen deel 
te nemen. Van Nederlandse zijde zullen de ministers Mansholt, 
Zijlstra en spreker en staatssecretaris Van der Beugel aan de 
conferentie deelnemen. Minister Mansholt merkt op, dat hij geen 
ambtenaren zal meenemen» 

15» Bespreking van atoomaangelegenheden in de ministeriële conferen
tie van de OEEC (Nota van de minister van Buitenlandse Zaken 
dd. 9 oktober 1957, nr. 140897) 

Minister Luns acht het wenselijk de kwestie van de 
Nederlandse bijdrage nog nader toe te lichten. Het benodigde 
bedrag ten behoeve van de proeffabriek is 20 min. E.P.U. dollar 
Indertijd heeft de ministerraad besloten, dat de Nederlandse 
delegatie een reserve zou maken ten aanzien van de kostenverde
ling, aangezien Nederland op grond van de grootte van zijn 
nationale inkomen 1 min. zou moeten bijdragen, terwijl bij de 
voorgestelde kostenverdeling een bedrag van \% min. wordt ver
langd. Het staat nu vast, dat de proeffabriek in Mol bij de 
Nederlands-Belgische grens zal komen (Minister Cals meent, dat 
hierover nog niet beslist is). 

Minister Luns vervolgt, dat men'aan de Belgen zou 
kunnen vragen of zij het ontbrekende bedrag van t min. willen 
betalen, maar in België wordt de bijdrage door de Société Ge
neral beschikbaar gesteld. 

De minister-president acht afwijking van ejan kosten
verdeling volgens het nationale inkomen als precedent zeer be
zwaarlijk. De Eransen en Duitsers zouden in de kosten slechts 
2 maal zo veel bijdragen als Nederland. Minister Luns-meent, 
dat het karakter van precedent ondervangen zal kunnen worden 
door te verklaren, dat Nederland blijft staan op een verdeling 
van de kosten naar de grootte van het nationale inkomen, maar 
dat hij bereid is zich in dit geval bij deze kostenverdeling 
neer te leggen. Een argument voor dit laatste is nog, dat het 
aantal deelnemers aan de opleiding in de proeffabriek afhanke
lijk is van elks aandeel in de kosten. De minister-rpresident 
acht dit argument ook wel van belang. Spreker wijst er echter 
op, dat zelfs een kostenverdeling op grond van het nationale 
inkomen voor Nederland nog zwaarder drukt, aangezien ons land 
in verband met de groeiende bevolking extra veel moet investe
ren, zodat onze investeringen verhoudingsgewijs b.v. het dubbele 
van die van België bedragen» Spreker stelt voorts de vraag waar
uit het bedrag van de deelneming zal worden betaald, als de 
ministerraad met het voorstel van minister Luns instemt. 


