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Notulen van de vergadering
~~ ~ehouden op 31 ?ktober 1958 in de Trêveszaal, aangevangen
1/
s morgens om tlen uur en 's middags voortgezet.

--------Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers
Cals, Helders, Hofstra~ Klompé, Luns (bij de punten
1-3)? .Staf, Struyc~en ? Suurhoff, Vondeling Witte
en ZlJlstra (Afwezlg lS minister Samkalden)t
Tevens is aanwezig bij de punten 3-5 staatssecretaris
Van der Beugel
Secretaris: J. Middelburg

2. Ingekomen stukken en mededelingen
~

De melkprijs (Zie notulen m.r. 17/18 oktober 1958, punt 2 j)

Minister Suurhoff stelt naar aanleiding van de bespreking over de melkprijs in de ministerraad van 17/18 oktober
de vraag hoe het hiermede staat en of de SER is ingelicht.
Minister Vondeling antwoordt, dat over de consumentenprijs
nog niet iets definitiefs te zeggen is. Door de verhoging van
de boterprijs zal mogelijk de verhoging van de verrekenprijs
opgevangen kunnen worden. Verder krijgen de producenten in het
westen wat minder en tenslotte is het produktschap zuivel van
oordeel 9 dat het nog even uit de voeten kan, aangezien de melkstandaardisatiebèdrijven in een vroegere periode wat te veel
hebben ontvangen.
De minister-president merkt op, dat de SER formeel
moet beschikken over de beslissingen, die over de slijtersmarge
en de verrekenprijs zijn genomen. Minister Zijlstra heeft een
brief van het produktschap zuivel ontvangen in antwoord op een
brief, die hij eerder had gezonden; deze stukk en kunnen naar
de SER gezonden worden of spreker zou nog een afzond erlijke
brief kunnen zenden. De minister-president acht het beter een
afzonderlijke brief aan de SER te zenden. Spreker leest vervolgens het antwoord voor, dat hij up de desbetreffende vragen
van de Kamerleden Beernink en Smallenbroek zou willen geven.
De raad stemt hiermede in.
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~oedkeuring

en uitvo ering van de Benel uxover eenk omst
lnzake de bela sting op wijn (We t sont wer p )
Mini s t er Hofstra he ef t enkel e opmerkingen van
minister Luns gekr egen.
De raad hecht zi j n goedkeuring aan de onderhavige
stukken.

i-"'t ~ Europese universiteit (Brief van de mini s t er van On derwi js
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.Lf,~uns.ten en Wetenschappen dd. 25 oktob er 19 58 nro 46009
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De ~inister-pres~dent

heeft ge zi en , da t de bespre klngen over dlt onderwerp ln Brussel even zijn uit ~es t e l d
terwijl er ook nog een Frans voorstel zou k omen. Spr eke r '
merkt met betrekking tot de nota van Onderwijs, Kunst en en
Wetenschappen op, dat de raad zich de vorige maal op het
standpunt heeft gesteld, dat een Europese opleiding be ~e r kt
zou moeten worden tot wat in het Euratomverdrag staat (universitaire opleiding in verband met kernfysica). Bij de ontvangst
van de Euratomcommis s ie op het Muiderslot hebben de voor zit te r
en het Italiaanse lid spreker de kern uiteengezet van wa t i n
die commissie leefde; zij waren het eens met spreker, da t er
bijv. geen medische faculteit moest komen. In stukke n over
dit onderwerp blijft men echter spreken over een volle di g e
universiteit, wat iets anders is dan de Euratomcommissie bli j kens de uitlating van genoemde leden voor ogen staat. In de
nota van Onderwi j s, Kunsten en Vletenschappen begri jpt s pr eker
niet wat wordt bedoeld met een Europese universiteit van f e deratieve allure met een primair coördinerende en stimul er ende
functie. Hij vraagt zich af wat er uit gaat groeien en of men
dan nog niet veel verder van huis raakt. Spr eker is van mening,
dat men er zich op moet richten wat is afgesproken in het
Euratomverdrag en dat zou men dan iets breder kunnen opvatt en
(bijv. de bij de kernfysica aansluitende onderwerpen van de
chemie, biologie en bedrijfskunde).
Minister Hofstra is van oordeel, dat de Nederlandse
delegatie aan ons oude standpunt moet vasthouden, n~. dat .
Nederland bereid is zijn verplichting en - voortvloelende Ul t
het Euratom-verdrag - na te komen. Minister Zijlstr~ zou voor
bepaalde delen van de juridische, sociale en economlsche wet enschappen tot een Europese post-graduate opl~iding wil~en k omen .
Spreker meent, dat de belangstelling van Dultse, Itallaanse
en andere zijden hiervoor zo groot is, dat er toch een bre dere
Europese opleiding zal komen. Hij stelt de vraag hoe daarte genover het Nederlandse standpunt zal zijn. Minister Struycke~ .
vraagt zich af in hoeverre van een begrenzimg sprake zal zlJn.
Staatssecretaris Van der Beugel merkt op, dat het
punt van de Europese universiteit een rol ~pee~t in het gevecht
om de zetels. Persoonlijk vindt hij de oprlchtlng van een derge lijke instelling aantrekkelijk, maar hij acht het wel een
mar ginale zaak.
.
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Minister Cals zegt in zijn antwoord? dat in de
komend~ ~eek bij de opening van het Unesco-gebouw vrij wel
alle mlnlst~rs van Onderwijs in Parijs aanwezi g zullen zijn.
De vergaderlng van de werkgroep? die vandaag in Brussel werd
gehou den? heeft men van Nederlandse kant niet kunnen uitst ellen? maar volgens inlichtingen van sprek er hebben de Frans e
en Nederlandse delegaties de zaak weten af te hou den. De
F:anse vert~genwoordiger zou met een plan komen? maar hij hee ft
d~~ moeten lntr ekken? omdat de Franse regering huiverig zou
zlJn geworden van de gr oo tse opzet bij de EEG, waarbij re e ds
1000 man, we rkzaam z ijn. Volgens inlichtingen van sprek er he eft
de voorzltter van de EEG-commissie? Hallstein, wel sterk aangedrongen op de oprichting van een Europese universiteit, maar
in wetenschapp elijke kringen in Duitsland zou men niet zo
sterk daarvoor zijn. De Duitse en Italiaanse delegaties wi llen
de opleiding aan een Euro pese universiteit niet tot een postdoctorale beperken. Het Ned erlandse voorstel in de onderhavige
nota is ero p gericht de opl ei ding uit het Euratomkader te halen, want alleen als deze buiten een supranatio naal orgaan
blijft, houden de landen enige zeggenschap. Het lijkt sprek er
goed, dat op een dergelijke universiteit men zich op de gemeenschappelijke Europese bescha ving kan bezinnen. De minist er president verwacht, dat dan van Nede rlandse kant de levensbeschouwelijke splitsing naar voren zal komen .
Minister Cals meent, dat de raad het eens is met
punt I van de opdracht aan de Nederlandse delegatie, waarin
de bereidverklaring wordt herhaald om tot een instelling op
universitaire basis - bedoeld in het Euratomverdrag - te komen.
De raad stemt hiermede in.
Minister Cals acht punt II van de instructie oo k aanvaar db aar , indien uit het vermelde onder C wordt geschrapt,
dat een op te richten Europese universiteit op federatieve
grondslag zelf instituten kan oprichten. De minister-president
wijst eroP1 dat Nederland zich niet tegen de kern van een
Euratomuniversiteit kan verzetten, nu dit in het verdrag vastligt, maar da t is een volkomen andere zaak dan al die andere
dingen, die in de onderhavige nota worden genoemd. Spreker
meent, dat bijv. wel nagegaan zou kunnen worden of aan bestaande universiteiten het studeren door vreemde studenten bevorderd
kan worden, o.a. door sommige colleges ook in het Engels of,een
andere vreemde taal te laten geven, maar hiervoor zal men nlet
een afzonderlijk instituut moeten oprichten. , '
Minister Hofstra merkt naar aahleldlng van het
betoog van minister Zijlstra op, dat hij niet tegen de on~~r
havige nota is door een gebrek aan Europese geest, maar hlJ
heeft reeds veel zien mislukken door een te grote, vage opzet.
Als er e en Europese universiteit moet komen, zal zo iets moeten
groeien. Een te grootse opzet zou men niet kunnen betalen en
dan zou alles stop komen te staan. Spreker me~nt',dat voorshands beter gezocht zou kunnen worden in de rlchtlng van een
groter aantal gastcolleges , door hoogleraren te geven.
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Minister Klomp~ hee~t ~rvoor gepleit, dat de oplei dlng ~~n een Europese unlversltelt niet alleen postgraduate
zou zlJn; spreekster dacht, dat men het erover wel eens kon
worden, dat de opleiding (o.a. kernfysica, octrooirecht en de
Europese gedachte) na enige jaren studie aan de nationale
universiteiten mogelijk zal zijn •
. S~aatssecreta~is Van der Beugel begrij pt niet, dat·
een besllsslng over de lnstructie thans al genomen moet wor den; v oo r de werkgr o ep is dit nog niet nodig, terwijl minis ter Cals in Parijs zich op de vlakte kan houden, aangezien
het zo vaak voorkomt~ dat over dergelijke zaken nog niet be slist is. Minister Cals verwacht ook, dat de eerste weken
nog geen ongelukken zullen gebeuren . De minister - president
stelt voor de discussie thans te besluiten .
6. Conse uenties voor Nederland van het "Bundesrückerstattungsgesetz" No ta van de minister van Financi~n dd. 27 oktober
1958~ nr. A8/225 66)
De minister-president stelt voor in verband met de
afwezigheid van minister Luns de be handel ing van deze zaak een
week aan te houden, z odat Buitenlandse Zaken de princ ipiële
kwestie ·va n de ontoelaatbaarheid van de aftrek nog kan bek ij ken (zie notulen vorige ver gadering punt 3 c).
Minister Hofstra mer kt op, dat er haast i s met de
afdoening van deze kwestie. Spreker betreurt, dat geen be slissing wordt genomen, omdat hij in de komende dagen de
Duitse minister van Financiën, Etzel, zal ontmoeten. ~linister
Suurhoff meent, dat er geen bezwaar i s, dat mini ster Hofstra
de zaak met Etzel bespreek t, maar hij zal dan niet moeten instemmen met de aftrek door de Duitsers van wat Nederlandse
instanties hebben uit g ekee rd . De raa~ i s het hiermede eens.
Minister Suur hoff wijst er voort s op, dat de JOKO S
schadevergoedingseisen afwijst van degenen , die destijds geen
schadevergoeding op grond van de wet materiële oorlogsschade
hebben gevraagd. De minister-president stelt voor, dat minis ter Hofstra voor de volgende v ergadering dit nog nagaat.

7. Herziening van ,de AOW-pensioenb e dragen en van het b edrag, . .

-

waarover maximaal AOW-premie wordt geheven (Nota van de mlnlS ter van Sociale Zaken en Volksgezondheid dd. 24 ok tob er 1958,
nr. 4398, met bijlagen)
Minister Struycken heeft in een analy s e,~an de stijging van het loonindexcijfer gez ien, dat slechts een punt van
de stij ging g evolg is van een loonsver hoging over de.gehele
linie. Eén punt is voorts veroorzaakt -door de verho glng van
de landbouwlonen, terwijl vijf punt en samen~angen me~ de vervanging van zwarte lonen in de bouwnijve~held ~~or dle van de
CAO • Zes punten van de stiJ·o·in~
van hetk
lndexclJfer
hebben dan
oO
·
dus niet op algemene loonsverho gingen betrek.~ng; m~n zou ar
kunnen overwe g en om me t toepassing van het vlJfde l~d va~
.tikel 9 van de ouderdomswe t geen verhoging van d~ ultk erlng
te laten plaatsvinden. De consequenties ten aanZlen van de
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