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Notulen van de vergadering 
'' 4- gehouden op maandag 25 november 1957 in de Trèveszaal, aange

vangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet. 

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

Tevens zijn aanwezig (bij punt 3) staatssecretaris 
Van der Beugel en (bij punt 23) staatssecretaris 
Höppener. 

Secretaris: J. Middelburg. 

1, Notulen van de vergadering van 15 november 1957. 

a. Opmerking n.a.v. punt 3 c en punt 8 (Benelux) 

De minister-president heeft intussen alle stukken ge
kregen, die ook naar de leden van het interparlementaire orgaan 
waren gezonden, waarvan hij in het bijzonder de stukken inzake 
de eenmaking van het recht van belang acht. In de vorige ver
gadering is reeds besloten, dat de ministers alle stukken voor 
de interparlementaire raad zullen ontvangen. Gezien de wonder
lijke wijze, waarop ditmaal de interparlementaire raad de rap
porten van de gezamenlijke regeringen heeft gekregen, is het voorts 
wel nodig, dat iemand zich ermede belast, dat dit in de toekomst 
goed loopt. 

Spreker komt vervolgens nog terug op de opmerking van 
minister Luns inzake de instelling van een atoomcommissie door 
de secretaris-generaal van Benelux. Uit een nota van Buitenlandse 
Zaken over deze kwestie blijkt, dat dat departement reeds op 
15 augustus aan Economische Zaken heeft geschreven, dat er be
zwaren hiertegen bestonden. Spreker heeft de desbetreffende no
tulen van de vergaderingen van de Raad van Presidenten niet ont
vangen. De secretaris-generaal van Benelux blijkt vervolgens een 
werkgroep te hebben ingesteld om na te gaan welke vraagstukken 
voor een Beneluxcommissie van belang zouden zijn. Spreker her
haalt, dat de secretaris-generaal zoiets niet moet doen zonder 
de goedkeuring van de Raad van Presidenten en het ministers-
comité; in de onderhavige commissie had bijv. niet alleen Econo
mische Zaken en Sociale Zaken en Volksgezondheid, maar ook On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen vertegenwoordigd moeten zijn. 
Minister Zijlstra is het ermede eens, dat de secretaris-generaal 
van Benelux niet zelf werkgroepen moet instellen; ook zal men 
moeten letten op een juiste verhouding tussen het secretariaat-
generaal en de interparlementaire raad. 

Staatssecretaris Van der Beugel is van oordeel, dat 
hier een algemeen probleem bestaat? door de groeiende interna
tionale contacten zal de behoefte bestaan aan besprekingen tus
sen de Beneluxpartners, maar dit zal men niet te veel moeten 
institutionaliseren. Ilinister Cals onderstreept dit laatste ten 
zeerste. Spreker heeft Prof. Boon gesproken, die zich ook be
klaagde over de instelling van weer een nieuwe atoomcommissie, 
nu in Beneluxkader. 
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minister-president zou naar aanleiding hiervan aan minister Luns 
'willen laten vragen in dit gesprek met Dulles erop aan te drin
gen, dat deze aan de Indonesische vertegenwoordiger zegt, dat 
als zij vreemde dingen gaan doen, zoals verbreking van de bet^-
kingen met Nederland, zij ook moeten weten, dat zij breken met 
het Y/esten. Van Amerikaanse en Engelse zijde zal men ook duide
lijk moeten maken, dat dan geen financiële hulp meer verleend 
wordt. Minister Klompé informeert wanneer de Commissie-Blom bij
eenkomt. De mini ster-president meent, dat men hiermee doende is. 
Hij heeft intussen de indruk, dat de actie in Indonesië zich in 
hoofdzaak niet tegen personen zou richten, maar tegen de Neder
landse bedrijven. 

y7 ' y$ b. De kolen- en staalgemeenschap. 

I(j4&/£u fi$ y / ^ Minister Zijlstra deelt mede, dat hij 's morgens een 
4/i / / >rief heeft ontvangen van het hoge gezagsorgaan van de KSG, waar-
PC&.Co yéjAxL men mededeelt, dat de oplossing, die tussen de Nederlandse 

t' /'mijnen en de Nederlandse spoorwegen is gevonden, voor dit orgaan 
Q niet aanvaardbaar is, aangezien het gaat om de volledige kennis 

van de tarieven. 
Spreker brengt vervolgens in het kort verslag uit over 

de bijeenkomst van hetministerscomité van de KSG. Daarbij was 
in de eerste plaats de vraag aan de orde, die in Parijs is ge
steld over het inlassen van de KSG in de vrijhandelszone. Spre
ker heeft gesteld, dat Nederland het eens is met dit inlassen. 
Er heeft vervolgens weer een uitvoerige en ingewikkelde discus
sie plaatsgevonden over het vervoer; ditmaal over het wegvervoer. 
Men wordt in Luxemburg ongeduldig op-dit punt, maar de bespre
king is nog op niets uitgelopen. Tenslotte is ook over de sociale 
harmonisatie gesproken. Aangezien men in Luxemburg op dit punt 
van geen maat weet en dit het gevaar inhoudt van prijsverhogende 
maatregelen, meent spreker, dat staatssecretaris Van Rhijn te
recht een gereserveerd standpunt terzake heeft ingenomen. Welis
waar ging het alleen om een onderzoek, maar ook dat heeft geen 
zin als de regering ten aanzien van de sociale harmonisatie be
zwaren heeft. 

Minister Klompé merkt op, dat harmonisatie en egalisatie 
verschillende dingen zijn. Minister Zijlstra antwoordt, dat men 
harmonisatie zegt, maar dat het dan egalisatie met minieme ver
schillen wordt. Spreker wijst er voorts op, .dat inmiddels het EEG— 
verdrag tot stand is gekomen, waarbij op enkele punten tot so
ciale harmonisatie is besloten, maar overigens voor Nederland 
hetzelfde standpunt zal gelden als in de KSG. Anders loopt men 
het gevaar, dat er een gelijktrekking ontstaat, waarbij men op 
alle punten op het hoogste niveau terecht komt. 

Staatssecretaris Van der Beugel is ook van oordeel, 
dat ten aanzien van de sociale harmonisatie van Nederlandse zij
de een consistente politiek gevoerd moet worden, in aansluiting 
aan het beleid, dat bij de onderhandelingen over de EEG is ge
volgd. Wat de verkeerssector betreft meent spreker, dat men van 
Nederlandse zijde in toenemende mate vastloopt met het voorlezen 
van wat van Nederlandse zijde als de juiste vervoerspolitiek 
wordt gezien. 

Minister Samkalden meent naar aanleiding van de brief 
van het hoge gezagsorgaan van de KSG dat destijds in de minis
terraad twee alternatieve oplossingen aan de orde zijn geweest, 
die voor de raad beide aanvaardbaar waren. 
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Minister Zijlstra stelt voor, mede naar aanleiding van 
wat staatssecretaris Van der Beugel heeft opgemerkt, dat aan 
minister Algera wordt gevraagd een nota bij de mxnxsterraad 
in te dienen, welke de basis kan zijn voor de discussie over 
de vervoerspoütiek om te kunnen zien op welke punten Nederland 
zich bij de verlangens van andere landen zal kunnen neerleggen 
en op welke punten niet. Minister Witte zal als minister van 
Verkeer en Waterstaat a.i. dit verzoek overbrengen. 

Minister Suurhoff merkt met betrekking tot de kwestie 
van de sociale harmonisatie op, dat in het parlement de natio
naal en internationaal werkende parlementsleden van elkaar 
moeten weten wat er op dit punt wordt gedaan. 

3 c. Mutaties in de buitenlandse dienst. 

Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat het 
voornemen bestaat om tot de volgende benoemingen over te gaan: 
Mr. H.E. Eschauzier ambassadeur in Wenen; mr. E. Star Busmann 
ambassadeur in Kairo; mr. W. Cnoop Koopmans ambassadeur in 
Madrid; dr. E. Flaes" ambassadeur in Mexico en de consul-generaal 
M.J. van Schreven gezant in Addis Abeba. 

Minister Hofstra dringt erop aan de ambtenaren in de 
buitenlandse dienst langer op 'één post te laten door hen in den 
regel niet binnen zes jaar over te plaatsen. In het onderhavige 
geval vraagt spreker zich af of mr. Eschauzier niet direct in 
Mexico kan worden benoemd, waardoor de andere mutaties kunnen 
vervallen. Staatssecretaris Van der Beugel antwoordt, dat deze 
mutaties langdurig worden voorbereid. 

De raad verklaart zich vervolgens met de mutaties 
akkoord. 

Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat de Tu
nesische regering er bezwaar tegen heeft gemaakt om de Neder
landse ambassadeur in Parijs tevens met de vertegenwoordiging 
in Tunis te belasten; daarom wordt voorgesteld dit aan de am
bassadeur in Eome op te dragen. De raad verklaart zich hier
mede akkoord. 

3 d. Verheffing gezantschappen tot ambassades. 

Staatssecretaris Van der Beugel stelt voor ermede ak
koord te gaan, dat de gezantschappen van Nederland en Israël 
wederzijds tot ambassade v/orden verheven. De raad stemt hier
mede in. 

K4JLCI4WAjtèj. D e onderhandelingen met Duitsland (Zie notulen m.r. 25 okto-

A y é / Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat er 
/«4u*y^J ̂  enige beweging is gekomen in de onderhandelingen met Duitsland. 

De regeringscommissaris Beyen stelt zich voor een nota gereed 
te maken, die m de ministerraad van 6 december aan de orde 
zou kunnen komen. 

U^_ g_e,vrijhandelszone (Nota van de staatssecretaris van Buiten
landse Zaken dd. 22 november 1957, nr. 162.466 met bijlagen 
o.a. verslag van de vergadering van de intergouvernementele 
commissies dd. 23 november 1957, nr. 163071) 

^7or1fl0r,
S^at^Sevretarfs V a n d e r ^eusel heeft een verslag rond

d e ™ i L * dG J>eaPrekingeii in Parijs over de vrijhandelszone, 
die volgende week zullen worden voortgezet. 
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