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ZEER GEHEIM 

MINISTERRAAD 
Nr. 2057 

Ex.nr. //j 

//(AtlAv (SUlAh. Notulen van de vergadering 
/ / . «-̂ gehouden op vrijdag 6 december 1957 in de Trèveszaal, aange

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

Aanwezig; De minister-president Drees en de ministers Cals, 
Helders, Klompé, Duns (alleen de middagvergadering), 
Mansholt, Samkalden, Staf, Struycken, Suurhoff, 
Witte en Zijlsira (Afwezig zijn de ministers Algera 
en Hofstra) 

Tevens is aanwezig (bij punt 3) staatssecretaris 
Van der Beugel 

Secretaris; J. Middelburg 

2_. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Behandeling belastingontwerpen 

Minister Struycken merkt op, dat in het voorlopig 
verslag over de belastingontwerpen nogal wat bezwaren en op
merkingen v/orden gemaakt. Spreker zal hierover nog gaarne 
spreken als minister Hofstra aanwezig is. 

2 b. Vervanging bezettingsrecht 

Minister Samkalden deelt mede, dat Justitie in over
leg zal treden met de betrokken departementen naar aanleiding 
van het voorlopig verslag over het wetsontwerp inzake de be
zettingsregelingen. Spreker dringt er nogmaals op aan deze 
regelingen te laten vervallen, als zij niet strikt noodzake
lijk gehandhaafd moeten worden. 

2 c. Erecomité Brusselse tentoonstelling 

De raad besluit, dat alle ministers de uitnodiging 
zullen aannemen om zitting te nemen in het erecomité voor de 
Nederlandse afdeling van de Brusselse wereldtentoonstelling. 

2 d. Behandeling landbouwbegroting (Zie notulen m.r. 29 november 
1957, punten 13 en 14) 

De minister-presi 
Tweede Kamer ingelicht over 
de behandeling van de begro 
Voedselvoorziening. Dr. Kor 
nister Mansholt zijn begrot 
zou moeten behandelen; hij 
spreken. 

Minister Cals hoo 
seniorenconvent er ook zo o 

Minister Mansholt 
antwoord is uitgegaan en da 
die nog mondeling met sprek 
er weinig voor voelde om me 
toekomst te behandelen. De 
nota hierover in de Kamer w 
stelt voor, dat op dit laat 

dent heeft de voorzitter van de 
wat in de raad besproken is inzake 
ting van Landbouw, Visserij en 
tenhorst was van oordeel, dat mi-
ing wel nog in de Tweede Kamer 
zou dit in het seniorenconvent be
rde van de kamervoorzitter, dat het 
ver dacht. 
deelt mede, dat de memorie van 

t de vaste commissie uit de Kamer, 
er over de begroting wilde spreken, 
t hem het structuurbeleid voor de 
vaste commissie zou in januari een 
illen hebben. De mini ster-pre si dent 
ste duidelijk wordt gezegd, dat de 
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regering dat niet zal doen. De raad verklaart zich hiermede ak
koord. 

2 e. Data volgende vergaderingen ministerraad 

De raad hesluit, dat de volgende vergaderingen zullen 
worden gehoudirTo"p de vrijdagen 13, 20 en 27 december, waarbij 
op laatstgenoemde dag de vergadering om elf uur zal begxnnen. 

2 f. Exportkredietverzekering voor Braziliaanse order 

Minister ZijIstra deelt made, dat een Braziliaanse 
order voor scheepswerven verkregen kan worden als een krediet-
termijn van zeven jaar wordt toegestaan, maar Financiën heeft 
bezwaar tegen een termijn van exportkredietverzekering van meer 
dan vijf jaar. De minister-president heeft gezien, dat bij de 
Berner Union een afspraak is gemaakt, dat niet langer dan vijf 
jaar exportkredietverzekeringen zullen worden gegarandeerd.' 
Het bezwaar van Financiën om met de termijn van zeven jaar ak
koord te gaan berust erop, dat men daarmede de neiging ver
sterkt om genoemde afspraak te doorbreken. Spreker stelt voor, 
dat minister Zijlstra de kwestie de volgende dag met minister 
Hofstra (of eventueel de secretaris-generaal van Financiën) 
bespreekt. 

3_. Buitenlands beleid 

a. Uitstel onderhandelingen met Duitsland 

De raad besluit, nu 's morgens niet met de bespreking 
van de situatie in Indonesië kan worden begonnen, om de behan
deling van de nota inzake de onderhandelingen met Duitsland, 
vermeld onder agendapunt 7 aan te houden en dientengevolge te 
verzoeken de besprekingen in Bonn hieromtrent uit te stellen. 

3 b. De Europese gemeenschappen 

De minister-president heeft een brief ontvangen van 
mr. Romme, die mede namens de parlementsleden Bruins Slot en 
Burger erop aandringt, dat de regering bevordert wat in de re
solutie van 25 november van het comité van actie voor de ver
enigde staten van Europa (comité-Monnet) staat vermeld (vesti
ging van de drie gemeenschappen in één plaats ter verwezenlij
king van een nauwe-samenwerking daartussen, vorming van een 
Europees district en kiezen van een plaats, waarvan de toegan
kelijkheid voor allen gemakkelijk i s ) . 

Staatssecretaris Van der Beugel verzoekt machtiging 
om bij de voorbespreking over de vorming van de economische 
commissie en de atoomcommissie te stellen, dat als de Italianen 
het voorzitterschap van de economische commissie willen hebben, 
Nederland twee leden in deze commissie wil hebben opgenomen. 
De minister-president kan zich voorstellen, dat in het bedoelde 
geval van Nederlandse kant wordt gevraagd twee leden in de Euro
pese commissie te benoemen, maar betwijfelt of dit succes kan 
hebben. Minister Mansholt merkt op, dat ook betoogd zou kun
nen worden, dat als een land de president heeft het daarnaast 
ook een gewoon lid moet hebben; spreker waarschuwt daarom te
gen de redenering van staatssecretaris Van der Beugel. 
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