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Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers
Van Aartsen, Cals, Helders, Hofstra, Klomp~,
Luns, S amkal den , Staf, Struycken, Suurhoff
Vondeling, Witte en Zijlstra
'
Secretaris: J.Middelburg
2. Ingekomen stukken en mededelingen

a. Radio- en televisieuitzendingen met ministers
De minister-president deelt mede, dat de NCRV
op nieuwjaarsdag een accent wil geven aan de band tussen
regering en volk door aan de verschillende ministers een
vraag te stellen over hun beleid in het nieuwe jaar. Spreker stelt voor hieraan wel mee te werken. De raad stemt
hiermede in.
De minister-president deelt mede, dat de , heer
Hogendijk de gedachte heeft geopperd om via de televisie
regering, parlement en volk dichter bij elkaa~ te brengen.
Hij had dit met de Tweede-Kamervoorzitter Kortenhorst besproken, die hierover ook het gevoelen heeft gepolst van
het seniorenconvent, dat er wel voor voelde. Spreker heeft
gezegd, dat deze gedachte eerst schriftelijk ware voor
te leggen.
2 b. Vervanging van het invoerrecht op wijn door een accijns
De minister-president heeft een stuk ontvangen
van het hoofdproduktschap voor akkerbouwprodukten over het
voorstel van de Benelux 'Douaneraad om het invoerrecht
op wijn te vervangen door een accijns. De raad besluit,
dat minister Vondeling deze brief zal behandelen.
2 c. Geschiedschrijving van de Indische kwestie
De minister-president heeft van mr.Van ~i~l de
mededeling ontvangen, dat hij bij de algemene pollt~eke
beschouwingen in de Eerste Kamer, welke zonder schrlftelijke voorbereiding zullen worden gehouden, z~~ vragen
een opdra cht te geven de geschiedenis te schrlJven van wat
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3 m. Euratom en EEG
De minister-president heeft mr.Sassen van de
Euratomcommissie bij zich gehad om t e spreken over de
begroting en het p ersoneel van Euratom. Het is de bedoeling, dat er één statuut voor h et p erson eel van de
drie ~u~~pes e rg emeens ch aRp en komt . Dit ligt moeilijk,
omdat blJ de KS G de a rbeldsvoorwaarden zi jn vastgesteld
door.~ e groep van. vier voo r zitt ers (van HA, Hof enz.),
terwlJl vo or de nleuwe gem eenschapp en dit is opgedragen
aan de raad v an mini s ters . Er zal oo k belasting v an de
sal a rissen geheven mo e t en worden, waarbij voor de reed s
aanwezige f unctionaris s en v an de KS G een ov ergangsgarantiere g eling ge troffen zou kunnen worden . Mr .Sass en s pr ak
nog over de s alariëring v an deskundigen , zoals Guéron ;
sprek er he eft hieromtrent gezegd, da t men voor de ze soo rt
specialisten tot een bijzondere beloning moe t komen, maar
dat dit iets anders is dan de sal a riëring van de duiz end en
ambt elijke functio nari ss en, die over :'~ uropa vers pr eid in
dienst van de z e gemeenschappen zullen s taan . Wat de vestiging v an het researchcentrum be t reft blijft de mog elijkheid bestaan , dat de co mmissie besluit dit in Nederland
te vestigen. Gedacht wordt aan een verdeling van de gelden
voor research zodanig, dat 40 % in Ned erland, 40% in Italië
en 20% in Duitsland wordt uitgegeven. Vervolgens merkt
sp r eker op, dat hij uit de nota heeft ge zien, dat Euratom
voo r het to tale onderzoekprogramma volgens Guéron meer dan
$ 215 mln ter beschikking zou moeten h ebben wegens' de
overeenkomst met Amerika, maa r het was de bedoeling, dat
Amerika er $ 50 mln bij zou geven en dat de zes landen niet
meer zouden behoeven te betalen. S ~ r ek er vestigt de aandacht
op de z e kwestie.
Minis ter Samkald en heeft omtrent de' in-t erventi e
van de r aad van ministers bij de behandeling van de b egrotingen van E~ G- en Euratom vernomen, dat de salarisschalen
zijn afg e stemd op die van de KSG, welke waren goedgekeurd.
Voorts wijst men ero p , d a t het ambtelijke apparaat bij de
r a a d van ministers hoog is op g ezet en dat bij de b esprekingen in d e raa.d van ministers over de begroting een
r ap ~ ort van deskundigen ter tafel lag , da t terzijde is
gel aten .
Minister Hofstra wijst erop, da t de KSG door een
gering e heffing op kolen enz . over zeer ruime middelen be schikt. Het kan dan zijn, dat het vvenselijk is, dat de
sal ari ëring v an h et personeel der drie g emeenschappen ge- ,
lijk zal zijn, maa r het is voor de raad van ministers onaanvaa rdbaar daa rbij voor wat EEG en Euratom b~treft voor
e en voldongen fei t te worden geplaatst . Wat het apparaat voor
de raad van minist ers betreft zal naar beperk ing worden
gestreefd. De minist s r-president merkt op, dat is aangedrongen op halvering van dit apparaat. Minister Hofstra
zegt omtrent de derde opmerking van minist~r ~arnkalden,
dat d e "de skuJ.'1digen " enkele leden v c.J.n de mlSSles ,,:,aren,
die in hun rapport aan de periferie van de begrotlngspos ten hebb en g eraakt . Op grond van dat rapport zou men
ook tot verdere bezuinigingen zij n gekomen; mede naar aanleidinp' hiervan is de verl aging van de begrotingen met een
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