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Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers
Algera, Cals (niet bij de avondvergadering),
Hofstra, Klompé, Luns, Mansholt, Samkalden,
Staf, Struycken (niet bij de avondvergadering),
Suurhoff, Witte en Zijlstra
Tevens zijn aanwezig (bij punt 11) staatssecretaris Schmelzer en (bij de punten
11 en 17) staatssecretaris Veldkamp.
Secretaris: J.Middelburg

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
a. Decoraties
1 . De raad verklaart zich akkoord met de voorstellen inzake
de benoeming van mr.J.Schilthuis 'en het kamerlid Th.D.J.M.
Koersen (oud-voorzitter en voorzitter van de parlementaire
enquêtecommissie) tot commandeur in de orde van OranjeNassau, aannemende, dat de kamer besluit de werkzaamheden
van de enquêtecommissie te beëindigen.
2 . De raad besluit akkoord te gaan met de voordracht tot
benoeming van C.J.baron Collot d'Escury tot commandeur in
de orde van Oranje-Nassau.
2 b. Volgende vergaderingen van de ministerraad
De raad besluit de volgende vergadering te houden
op maandag 24 december a.s. om tien uur, terwijl voor de
daarna volgende vergadering vrijdag 4 januari 1957 wordt
gereserveerd.
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2 c. De verhoging van de hogere salarissen
De minister-president deelt mede, dat in de vergadering van de r.b.r. van zaterdag de kwestie van de uitbetaling van de verhoging van salarissen van hogere ambtenaren is besproken. Gezien de vragen van het kamerlid
Smallenbroek en de kritiek, die door andere kamerleden bij
de onderwijsbegroting is uitgebracht, bestaat de kans, dat
dit deel van de begroting van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie wordt
afgestemd. Spreker meent, dat over dit voorstel niet de
kabinetskwestie gesteld kan worden. Op grond van de vragen van Smallenbroek en van hetgeen gezegd is bij de behandeling der begroting van Onderwijs,Kunsten en Wetenschappen is zaterdag aan de departementen gezegd, dat de
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12. De Europese gemeenschappelijke markt en het "buitentarief
o £ ,""
(Brief van de ministers van Buitenlandse Zaken en van
CC*^6L4WC U{p Economische Zaken dd. 5 december 1956, nr. 169.645, met
Minister Zijlstra merkt op, dat aan het eind van
de nota de conclusies zijn vermeld, waarvan de essentie is,
dat men bij de vaststelling van het buitentarief van de
nationale invoertarieven de kop wil afslaan en vervolgens
daarvan het rekenkundig gemiddelde wil berekenen. Bij de
onderhandelingen in Brussel heeft men echter in beginsel
tot een ander systeem besloten, waarbij eerst het rekenkundig gemiddelde wordt berekend en vervolgens hoge uitlopers worden verminderd, doordat voor grondstoffen het
maximum van 3$ en voor halffabrikaten het maximum van 10$
wordt vastgesteld. Voor eindprodukten zou geen maximum
gelden. Voorts zou elk land een aantal tariefposten (die
betrekking hebben op niet meer dan T?° van zijn invoer uit
derde landen) kunnen aanwijzen, waarover onderhandelingen
moeten plaatsvinden. Een onzekerheid is hoe de grens tussen
halffabrikaten en eindprodukten gedefinieerd zal worden.
Naarmate meer tot de groep van eindprodukten wordt gerekend
zal deze regeling bezwaarlijker aanvaardbaar zijn. De
Fransen hebben voorts nog een aantal complicerende desiderata. Spreker meent, dat een definitieve beslissing over
deze zaken door de ministers genomen zal moeten worden.
Minister Hofstra maakt over de nota de opmerking,
dat formeel de nota óf alleen door Buitenlandse Zaken getekend moet worden of door Buitenlandse Zaken en Financiën,
aangezien de tariefwet en de zaken van de invoerrechten
tot het terrein van Financiën behoren.
Minister Mansholt leest in de nota op blz. 4 een
aarzeling om het Duitse standpunt te ondersteunen als van
die zijde lage invoerrechten worden voorgesteld. Spreker
meent ook, dat de Nederlandse delegatie moet stellen, dat
de landbouw er niet buiten mag vallen, dus in principe
onder de voorgestelde regeling met de mogelijkheid in buitengewone gevallen bijzondere bepalingen.
De minister-president acht het bedenkelijk, dat
in de nieuwe voorstellen elke limiet voor eindprodukten
vervallen is. Spreker wijst erop, dat het Beneluxtarief
reeds vrij hoog is, terwijl de tarieven van Italië en
Frankrijk zeer hoog zijn. Het is juist, dat Duitsland veel
van de benodigde eindprodukten produceert, maar het is
toch van belang, dat Nederland deze ook uit Amerika of
Engeland zal kunnen invoeren. Zonder maximum ziet spreker
het tarief voor eindprodukten echter zeer hoog worden.
Onzerzijds zal ook geen bezwaar moeten worden gemaakt als
de tarieven wat omlaag zouden gaan.
Minister Witte stelt de vraag hoe het zal gaan
met de mogelijkheden voor een landbouwbeleid, waarover
in de middagvergadering is gesproken (afschaffing van de
consumentensubsidies en verhoging van de producentensubsidies) als de landbouw in het kader van de gemeenschappelijke markt wordt opgenomen.
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Minister Mansholt meent, dat als over vijftien
-jaar de gemeenschappelijke markt tot stand zal zijn gekomen niet meer discussies als van de middagvergadering nodig zijn, maar dat men dan eerder over afremming van de
weelde in de landbouw zou moeten spreken.
De minister-president ziet voorlopig weinig terecht komen van het opnemen van de landbouw onder het verdrag, want niet alleen België staat in Benelux op handhaving van het landbouwprotocol, maar oók Frankrijk en
Duitsland staan afwijzend, terwijl angeland de landbouw
eveneens buiten het vrijhandelsgebied wil houden. Dit is
echter een andere zaak dan hier aan de orde is.
Minister Zijlstra meent, dat het voor de Nederlandse delegatie voldoende is als de raad instemt met de
oorspronkelijke nota, waarin aan het slot duidelijke conclusies zijn geformuleerd. Spreker is in het algemeen zeer
verheugd met de Duitse voorstellen inzake de tarieven, maar
de Nederlandse delegatie heeft machtiging om wat verder te
gaan dan de Duitse minima om enige armslag te hebben. Aan
minister Hofstra antwoordt spreker, dat er geen verschil is
over de werkverdeling, n.1. dat de tariefwetgeving berust
bij Financiën (in overleg met Economische Zaken), terwijl
bij overleg in de g.a.t.t. Economische Zaleen optreedt (in
overleg met Financiën). Spreker heeft er geen bezwaar tegen
als de minister van Financiën de onderhavige nota had medegetekend. Minister Hofstra heeft zijn opmerking alleen gemaakt, dat op dit punt geen verschil in de toekomst bestaat.
Minister Zijlstra is er wel voorstander van om
ook een grens bij de eindprodukten te leggen. Daarbij zou
voorlopig kunnen worden vastgehouden aan het plafond, dat
alle hogere tarieven voor eindprodukten tot 30 $ worden verminderd en dan het rekenkundig gemiddelde berekend. De kwestie van een regime special voor de landbouw zal wel een op
de ministersconferentie te beslissen zaak zijn. Minister
Mansholt vreest, dat daarvoor dan nauwelijks tijd zal zijn.
Minister Samkalden is het met de opmerking van
minister Mansholt eens, voor wat betreft het bezwaar, dat op
blz. 4 wordt gemaakt tegen het stellen van een maximum van
20 i° voor eindprodukten. Minister Zijlstra heeft geen bezwaar tegen dit maximum, maar verwacht, dat daarvoor de Belgen niet mee te krijgen zijn.
De raad verklaart zich overigens akkoord met de
onderhavige nota.
De minister-president heeft gelezen, dat de verwachting is uitgesproken, dat half januari de beide verdragen inzake Euratom en de gemeenschappelijke markt getekend
zouden zijn en in mei geratificeerd. Voor Nederland zal echter in elk geval een zo korte termijn niet te verwezenlijken
zijn.
Uitbreiding van de aardolie- en aardgasconcessie Eijswijk
(.Ontwerp-besluit).
Minister Zijlstra deelt ter toelichting mede, dat
in het westen van het land vondsten zijn gedaan, die niet
verwacht v/ar^n. De Nederlandse Aardolie-Maatschappij wil het
aangegeven terrein met spoed gaan bewerken. Er zijn nog twee
moeilijkheden, n.1. inzake de defensie en de drinkwatervoorziening.- Spreker zou hieromtrent in een briefwisseling met
minister Staf willen afspreken, dat men niet bij militaire
objecten naar olie boort zonder overleg met de militaire
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