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ZEER GEHEIM 

Ex. nr. )Z MINISTERRAAD 
p * Nr. 2064 

I, No tillen van de vergadering 
-/T; gehouden op vrijdag 20 december 1957 in de Tri 

/CCUl^UC*' vangen 's morgens om tien uur en 's midda 
Trèveszaal, aange-
gs voortgezet. 

jfyfcttsdï. Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers Algera, Cals, Helders, Hofstra, Klompé, Mansholt, Samkalden, 
Staf, Struycken, Suurhoff, Yfitte en Zijlstra (Afwezig 
is minister Luns) 

Secretaris: J. Middelburg. 

1. Notulen van de vergadering van 13 december 1957. 

Opmerking n.a.v. punt 2 c; Publikatie uit de troonrede. 

Minister Cals merkt op naar aanleiding van de medede
ling van de minister-president, dat hij de zaak-Faas wil liqui
deren, dat de Persraad gaarne een advies wil uitbrengen over de 
verhouding van de overheid tot de pers. Aangezien de Persraad 
onder Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ressorteert, zou spre
ker aan die raad een goed geformuleerde vraagstelling over dit 
punt willen voorleggen, waarvan hij eerst een concept aan de mi
nister-president zal toezenden. De minister-president zou de 
zaak-Faas betrekkelijk onafhankelijk van een advies van de Pers
raad willen afdoen. Bij het vragen van advies zal men ook wel 
de correspondentie met de federatie van journalisten moeten heb
ben. Spreker zal dr. Lammers vragen in overleg met Onderwijs, 
Kunsten en Y/etenschappen te treden. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

a. Congres van de Pédération Internationale des Géomètres. 

De minister-president heeft een brief ontvangen, waar
uit blijkt, dat enige ministers wordt gevraagd zitting te nemen 
in het erecomité voor het congres, dat de Fédération Interna
tionale des Géomètres zal houden. Besloten wordt, dat de gevraag
de ministers in het erecomité zitting zullen nemen. 

2 b. Procedure ten aanzien van voorontwerpen van wet en het vragen 
van advies. 

De minister-president acht de mededeling van minister 
Cals in de Kamer, dat hij bereid is een voorontwerp voor een 
onderwijswet aan de Kamercommissie te zenden, principieel zeer 
aanvechtbaar. Deze voorontwerpen behoren eerst in de minister
raad te worden gebracht, aangezien anders de raad in hoge mate 
is vastgelegd. Spreker kan het betrekken van de Kamer bij de 
voorbereiding van verdragen wel aanvaarden, omdat deze ter goed
keuring aan de Kamer worden voorgelegd op een ogenblik, dat 
deze er nijts meer in wijzigen kan. Spreker vraagt zich voorts 
af of men dergelijke voorontwerpen van wetten naar allerlei 
adviesinstanties moet zenden; deze adviesinstanties zal men beter 
een aantal vraagpunten over het onderwerp kunnen voorleggen. 

#tf. 
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3_b„ B enelux-minist er s c omi t é 

Minister Zi.jlstra deelt mede, dat een beperkte "bijeen
komst van het Benelux-ministerscomité heeft plaats gevonden, 
welke zich met enkele landbouwkwesties heeft beziggehouden. 
Het verslag hierover zal nog worden rondgezonden. 

3 c. Afschaffing grensformaliteiten en beperking grenscontrole 

Minister Zi.jlstra heeft gezien, dat ook België en 
Luxemburg hebben ingestemd met een voorstel in de raad van 
Europa om de paspoorten in het onderling verkeer af te schaffen, 
waarbij Nederland zich echter niet heeft aangesloten. Daarnaast 
is zojuist gepubliceerd, dat Duitsland voor auto's de carnets 
heeft afgeschaft. 

Minister Samkalden merkt op, dat een commissie reeds 
geruime tijd terzake werkzaam is. Enkele weken geleden is in de 
ministerraad dit punt ten aanzien van de Beneluxgrens besproken. 
Minister Zijlstra wijst erop, dat de ontwerp-overeenkomst, die 
hij aanhaalde een veel ruimer strekking heeft; deze heeft n.1. 
betrekking op de landen in de raad van Europa. 

Minister Staf begrijpt niet waarom controle plaats 
vindt als men het land verlaat. Minister Hofstra merkt op, dat 
hierbij de deviezencontrole nog een rol speelt, alsmede de hef
fing van accijnzen. De minister-president heeft de indruk, dat 
toch nog te veel onnodige controle plaats vindt. Minister 
Samkalden deelt mede, dat in de commissie het voorstel is ge
daan om de uitgangscontrole af te schaffen. Hiertegen bestaan 
nog wel bezwaren, maar spreker verwacht, dat in een van de vol
gende vergaderingen van de ministerraad een voorstel hiertoe 
zal worden gedaan. 

3 d. Buitenlandse Dienst 

De minister-president stelt voor ermede akkoord te 
gaan, dat Jhr. G.C'.D. Hooft Graafland, zaakgelastigde bij de 
Liberiaanse regering, de persoonlijke titel van ambassadeur 
krijgt. De raad verklaart zich hiermede akkoord. 

%fj ff. ^Ae» De Europese gemeenschappen (Zie notulen m.r. 6-12-1957/3 b) 

li&%loCiJbu ^Cnf/il 0^e minister-president heeft vernomen, dat de ministers 
/a „ i van Buitenlands e Zaken van de zes landen in Parijs nog geen 

IMd • <v.A. overeenstemming zullen kunnen bereiken over de plaats van de 
zetel. Hierover moet men een eenstemmige beslissing nemen, maar 
de Luxemburgse minister Bech meent niet te kunnen instemmen 
met een verplaatsing van de KSG uit Luxemburg. 

Minister Hansholt heeft van staatssecretaris Van der 
Beugel vernomen, dat men niet verwachtte er thans uit te komen. 
Tegen het alleen benoemen van de twee commissies (voor EEG en 
Euratom) heeft België bezwaar, aangezien men eerst de uitslag 
van de bespreking over de plaats van de zetel v/il weten. 

Minister Samkalden meent, dat voorshands moet worden 
vastgehouden aan de vestiging van de drie gemeenschappen in één 
plaats, maar de bezwaren van Bech zijn wel begrijpelijk. Mis
schien kan hieraan enigermate worden tegemoetgekomen door bijv. 
een onderdeel als het Hof in Luxemburg te vestigen. 

Minister ZijIstra heeft uit besprekingen met Erhard 
begrepen, dat de Duitsers bereid zijn af te zien van vestiging 
in Straatsburg. 

Minister Hofstra heeft gezien, dat Italië van oordeel 
is bij de plaatsing van de instellingen en de verdeling van de 
functies er slecht af te komen. In overweging was de bank in 
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Luxemburg of in Italië te vestigen, maar spreker meent, dat de
ze bank in het belangrijkste financiële centrum dus in Amsterdam 
moet komen. 

De minister-president is van oordeel, dat getracnt zal 
kunnen worden Luxemburg enige compensatie te geven voor het ver
dwijnen van de KSG-. Spreker stelt voor verder het rapport over 
deze besprekingen af te wachten. 

3 f. De HAVO-conferentie in Parijs 

De minister-president geeft een kort verslag over het 
begin van de conferentie van regeringsleiders van de NAVO-landen 
in Parijs. Spreker kon zelf als tweede in de rij van vijftien 
sprekers met nadruk stellen - in het kader van de politieke con
sultatie - de moeilijkheden, die zich in Indonesië voordoen. 
Voorts heeft spreker gezegd, dat men moest voortgaan te onder
zoeken of het mogelijk was met de Russen over de bewapening 
tot afspraken te komen, wat hunnerzijds steeds is afgewezen. 
Het maakte in de vergadering geen plezierige indruk, dat de 
Noorse minister-president zo uitdrukkelijk stelde, dat in dat 
land geen voorraden atoomwapens of installaties voor raketten 
konden komen. 

Minister Staf deelt mede, dat de conferentie slecht 
was voorbereid. Doordat de regeringsleiders verklaringen afleg
den, die vooraf onbekend waren, liep de conferentie de secreta
ris-generaal Spaak uit de hand. Adenauer heeft zich niet hij 
het standpunt van de Noorse en Deense premiers aangesloten, ter
wijl de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Larock, die 
tijdens de conferentie goed werk heeft verricht, zich tegen dat 
standpunt heeft gekeerd. Ten aanzien van de militaire voorstel
len op de conferentie heeft men nog geen beslissing genomen; 
dat geeft een basis voor het nadere overleg, dat in maart of 
april zal plaats vinden. Omtrent de wetenschappelijke samen
werking zal reeds direct contact gelegd worden. Over de combina
tie van de wapenproduktie heeft Amerika de belangrijke verkla
ring afgelegd, dat men bereid is om opdrachten in Europese 
landen te plaatsen voor de produktie van bepaalde wapens, die 
ook bestemd zijn voor de eigen strijdkrachten. Spreker meent, 
dat men meer heeft aan dit Amerikaanse voorstel dan aan het 
streven van Frankrijk, Duitsland en Italië, dat Frankrijk een
voudige atoomwapens gaat maken. Een verheugende bijzonderheid 
van de conferentie is geweest, dat door een wijziging in de or
ganisatie het militaire comité meer inhoud heeft gekregen nu er 
een secretaris-generaal komt, die ook permanent voorzitter is. 
Hiervoor is generaal Hasselman gekozen. 

Minister Klompé stelt de vraag waarom de drie continen 
tale landen, Frankrijk, Duitsland en Italië, niet meegaan met 
de Amerikaanse bereidverklaring om in de NAVO-landen bestellin
gen van wapens te doen. Minister Staf antwoordt, dat de drie 
genoemde landen willen vasthouden aan het stelsel, waarbij een 
bepaald wapen (vliegtuig, tank enz) door een land wordt aan
geboden met het verzoek daarop bestellingen te doen. 
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