ZEER GEHEIM
Ex.nr.

/7
•

~~tulen

van , de vergadering
vrlJdag 15 mel 1959 in de Trê veszaal aange vangen 's morgens om tien uur
'

Aanwezig: De minister-president Beel en de ministers
Van Aartsen, Cals, Helder s, Klompé , Luns ,
Staf, Struycken, Witte en Zijlstra

/

Secretaris: J. Middelburg

l __
~.

Ingekomen stukken en mededelingen
~.

Emolumenten voor ministers en staatssecretarissen

.
Minister Zijlstra heeft gezien in het geschrift j e ,
' dat de secretaris voor het nieuwe kabinet heeft rondgezonden ,
dat kort na de oorlog ' is besloten het gebruik van de ministersauto door de dames van de ministers te beperken, terwijl
wat de vergoeding van de telefoonkosten betreft f. 10 ten
laste van de minister blijft. Spreker stelt voor beide beperkingen te laten vervallen. De raad verklaart zich hiermede
akkoord.
De minister-president zou het niet onjuist vinden
het belastingvrije bedrag van het inkomen van de ministerpresident op f. 10.000 te stellen. Minister Zijlstra heeft
van de regeringscommissaris voor de belastingen vernomen ,
dat het belastingvrije bedrag niet hoger dan f. 5.000 gesteld
kan worden. Minister Luns merkt op, dat de minister van
Buitenlandse Zaken een representatietoelage ontvangt, maar
dat de minister-president alle kosten voor diners, recepties ,
e.d. kan declareren. Minister Staf is van oordeel , dat de
minister-president faciliteiten voor zijn huis en voor de bewoning ervan moet hebben. De minister-president stelt voor
aan de minister van Financiën te vragen dit te onderzoeken.
De raad verklaart zich hiermede akkoord.

l.

Buitenlands beleid
~. Duitse sChadever~Oeding aan nazi-slachtoffers ( Zie notulen

m.r. 24 april 19 9, punt 2 e)
Minister Luns stelt voor nog niet in te gaan o~
een brief van de Vereniging van Ex-Politieke Gevangenen lnzake de toekenning van uitkeringen aan nazi-slachtoffers,
zolang geen overeenkomst met de bondsregering is geparafeerd.
De raad besluit aldus.
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ministerraad
15-5-1959

3 b. Belgisch besluit tot wering van Nederlandse zeevis

"
Minister Staf deelt mede, dat de Belgische regering
(m1n1ster Segers) plotseling de invoer van zeevis heeft gestopt, hoewel ~e hande~ hierin binnen Benelux geheel vrij is
en ook geen bU1tenspor1ge hoeveelheden uit Nederland in
België worden geïmporteerd. Nu blijkens de ervaring protesten
tegen d~rgelijke besluiten niet helpen, overweegt spreker een
represa1llemaatregel te nemen door de bloemkoolinvoer uit
België stop te zetten. ].h nister Lun.s herinnert aan de moeilijkheden, die de laatste tijd zîë~n-in de Beneluxsamenwerking
voordoel?- (o.a. Saben2. en landbouwpr oè.ukten), waarbij hij echter de 1ndruk heeft, dat de ministers Wigny en Van Offelen
van goedenwille zijn. Spreker stelt voor, dat hij onze ambassadeur in Brussel direct een stap zal laten doen. De raad
stemt hiermede in.
3 c. De KSG ep de
punt 3 h)

kolensituati~

(Zie notulen m.r. 8 mei 1959,

Minister Zijlst~ brengt in het kort verslag uit
over de besprekingen in het ministerscomité van de KSG. Hierbij bleek men sinds de vorige vergadering niet veel dichter
bij elkaar te zijn gekomen. Terwijl de Beneluxlanden het voorstel van de Hoge Autoriteit inzake de toepassing van de artikelen 58 en 74 van het KSG-verdrag steunden, stemden de
drie andere hiertegen. Intussen meent spreker, dat voor het
Belgische kolenprobleem wel een oplossing is gevonden. De
Belgische regering heeft nog enige tijd gelegenheid gekregen
te bewerkstelligen, dat de prijslijsten voor Belgische kolen
. op een concurrerend peil worden gebracht~ W8~~~oor sommige
:6el~i5dil~ uIldnen gullen möe Gen 51ui bCh. Ten aanzien van de
steun aan werkloze mijnwerkers en de voorraadfinanciering
heeft men ook nog enkele besluiten aanvaard.

3 d. De conferentie,---_.
van . de ---_
G~ote
Vier in
._ --...-.... -.

Gen.~ve

Minister Lu~s deelt het een en ander mede over de
conferentie van de mi li::rsters van b1.1.:t tenlandse zaken van de
Verenigde Staten, R.usland, Engeland en Frankrijk.
~.

Researchcentrum

v~~

Euratom ,

Minister Luns antVioordt op een vraag van de
minister-president? -dat de kansen vo?r de ve~~iging van h~t
researchcentrum in Ne~erland wat kle1ner sch1J~en. Het enlge
wat thans invloed op de beslissing kan hebben 1S een aanbod
om de reactor van het RCN in Petten aan Euratom o~e: te dragen. Minister Cals meent ook, dat de kans op vestlg1ng van
het researchcentrum verkeken is, als niet ee~ ~oorstel t?~ent
het overdragen van Petten wordt gedaan. De ~nlster-presl
acht het wenselijk, dat deze kwestie op de agenda vantd~
volgende vergadering van de ministerraad wordt geplaa s •
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