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Sr, 1898
MsijLJ-* OCl/-^:
Notulen van de vergadering,
/f*"
gehouden op maandag 28 januari 1957 in de treveszaal, aangevan/- gen 's morgens om elf uur en 's middags en 's avonds voortgezet
Aanwezig! De minister-president Drees en de ministers Algera,
(niet bij de avondvergadering),Cals, Hofstra, ELompé,
Mansholt, Samkalden, Staf, Struycken, Suurhoff, Witte
en Zijlstra (Afwezig is minister Luns)
Tevens zijn aanwezig (bij punt 3 a) Mr.S.J.baron van
Tuyll van Serooskerken, secretaris-generaal van het
ministerie van Buitenlandse Zaken en (bij punt 12) de
staatssecretarissen Schmelzer en Veldkamp (alleen bij
de middagvergadering)
Secretaris: J .-Middelburg
2. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Herdenking van mr.D.G-.ï,r.Spitzen
De menister-president wijdt woorden van herdenking aan
mr. Spitzen, de secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat, die plotseling is overleden. Minister Algera
sluit zich hierbij aan.
2 b. Agenda AVR
Minister Klompé stelt de vraag of Maatschappelijk Verk
ook betrokken is bij punt 5 van de agenda van de AVR van o februari as. betreffende de verplaatsing der bevolking. Minister
Struycken zegt toe dit punt te zullen bekijken.
2 c. Ontslag van dr.W.Roukens
De minister-president deelt mede, dat hij op voorstel
van Onderwijs, Kunsten en Vetenschappen een voordracht zal doen
op grond van artikel 99 van het ambtenarenreglement om dr.Roukens
te ontslaan. Na de aandrang van het Eerste Kamerlid Molenaar voor
ontslaggevallen op grond van artikel 99 een adviescommissie te horen (zoals ook het geval is bij ontslag op grond van communistische
gezindheid e.d.), nu in deze gevallen geen beroep op de ambtenarenrechter kan worden gedaan, is niet een dergelijke wijziging in het
ambtenarenreglement aangebracht, maar is thans wel het oordeel gevraagd van een commissie ad hoc, bestaande uit prof.Van Poelje,mr.
Th.L.van Berckel, Mr.Spitzen en prof.Wiepsma. Deze commissie heeft
eenstemmig geadviseerd tot ontslag.Minister Cals voegt hieraan toe,
dat hij de heer Roukens nog eèn wetenschappelijke opdracht zal geven,
wat hij wel goed doet. Spreker zal hierover nog een voorstel aan de
minister-president zenden. De raad gaat : akkoord met het ontslagvoorstel.
WM
2

d« Herbenoeming in Internationale Monetaire Fonds
'fWmMinister Hofstra is voornemens dr.Holtrop en mr.Van Lennep
met ingang van 1 maart 1957 opnieuw te benoemen als governor en alteraate governor in het bestuur van het Internationele Monetaire
Fonds. De raad verklaart zich hiermede akkoord.

2 e» Taakuitbreiding van staatssecretaris Höppener
„
Minister Cals is voornemens de taak van staatssecretaris
Höppener nog uit te breiden met onderwerpen op het gebied van de
oudheidkunde en de natuurbescherming.
„
</ ^
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3_. Buitenlands beleid.
/fat £1-0^'
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a. Euratom en de gemeenschappelijke markt (Zie notulen

/&W.m'r'

21 danuari 19 Y punt J e)
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De minister-president acht het wenselijk vóór de
Yl ' /// '••* voortzetting van de ministersconferentie in Brussel op
.ƒ ~7 A 4 januari a.s. nog een bespreking in de ministerraad te hou#^ i44^vU^CC*^ den. De raad besluit, dat op vrijdagmorgen om tien uur een
jfjGfr uJ 'ƒ"")
extra vergadering hiervoor zal worden gehouden.
;
flCfl.
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De minister-president heeft evenals de betrokken
•
ministers de vorige avond een telegram ontvangen van minister
OP
/Wj^iuns over de onderhandelingen in Brussel betreffende het
/
buitentarief. Daarin deelt minister Luns mede, dat over een
Jé
deel van het buitentarief overeenstemming is "bereikt, terwijl
is voorgesteld, dat de zes landen elk iemand aanwijzen, die
bevoegd is beslissingen te nemen bij de verdere onderhandelingen over dit buitentarief. Spreker heeft tegen een algemene volmacht groot bezwaar, aangezien beslissingen over het
buitentarief het levensbelang van ons volk raken. Uit nadere
telefoongesprekken is gebleken, dat de regering desondanks
bevoegd blijft af te wijken, maar dit is slechts van betrekkelijke waarde als de gedelegeerde tevoren akkoord is gegaan.
Tevens bleek, dat het niet nodig was één gedelegeerde aan te
wijzen, maar dat het de bedoeling was een kleine delegatie te
vormen b.v. onder leiding van baron Bentinck van de BEB en
een vertegenwoordiger van Financiën en Landbouw, Visserij en
Voedselvoorziening erbij. Deze delegatie zal dan alleen kunnen aanvaarden wat geen schade aan de levensbelangen van ons
•7"olk zou betekenen en bij twijfel zal zij de mogelijkheid moeten hebben om met de betrokken ministers nader hierover te
spreken.
Minister Zijlstra merkt op, dat deze zaak van het
buitentarief zo gecompliceerd is, dat hij zich afvraagt of
niet één of twee ministers nog hiervoor naar Brussel moeten
gaan. Op een bepaald moment zullen hierover beslissingen genomen moeten worden en dan kan een contact tussen Brussel en
Den Haag nog wel moeilijk zijn.
Minister Mansholt wijst erop, dat wat Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening betreft van grote betekenis is
welk karakter het buitentarief heeft. Als het vaststaat, dat
dit wordt gebaseerd op de grondslag van de toegepaste tarieven en niet op de ingeschreven tarieven dan is men een eind
op weg naar de oplossing. Spreker acht het wel wenselijk, dat
in deze week in Brussel over het buitentarief verder onderhandeld wordt. Spreker ziet twee hoofdvragen. In de eerste plaats
de kwestie van de unanimiteitsregel in de landbouw en in de
tweede plaats het buitentarief. Hij meent, dat men het verband
hiertussen wel moet vasthouden. In de bespreking van 18 januari j.1. is de ministerraad akkoord gegaan met het standpunt
van spreker inzake de beëindiging van de unanimiteit in de
landbouwsector tijdens de overgangsperiode. Hij is van oordeel, dat ook al staat de Nederlandse delegatie hierbij alleen, dat men dit punt nog niet moet laten vallen. Als de
Fransen bereid zijn over tien a, elf jaar met een doorbreking
van de unanimiteitsregel akkoord te gaan, zal dit voor ons alleen aanvaardbaar zijn, als bekend is hoe het buitentarief zal
zijn. Spreker is voornemens de houding van de Nederlandse delegatie in Brussel met betrekking tot dit punt nog eens met
minister Luns te bespreken.
De minister-president heeft eerder gezegd, dat het
Nederlandse standpunt in Brussel moet zijn, dat deze ministersconferentie nog te vroeg komt en dat men alleen moet trachten
over vele punten opheldering te krijgen en dat nog geen beslissingen moeten worden genomen. Nu dit in Brussel ten dele
anders is gelopen, acht spreker het beter deze zaken te bespreken als minister Luns en staatssecretaris Van der Beugel
weer hier zijn.
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Minister Zi.jlstra heeft gezien, dat in Brussel ten
aanzien van tweederden van de industriële sector van het
buitentarief overeenstemming bestaat, dus over eenderde nog
niet en evenmin over de landbouwsector. Men zal deze laatste
sectoren door verdere onderhandelingen dan zoveel mogelijk
moeten reduceren tot groepen van posten, die van veel belang
zijn voor de betrokken landen. Spreker is het met de ministerpresident eens, dat het moeilijk is aan de speciale delegatie
hiervoor een algemene volmacht te geven, maar men kan wel een
"pouvoir de décision" binnen de instructie geven. Het gaat
dan dus om de onderhandelingsmarge in deze instructie. Spreker stelt voor, dat nog dinsdag door de betrokken ministers
deze instructie zal worden vastgelegd. De raad besluit aldus.
Mr. Van Tuyll van Serooskerken leest vervolgens een
concept antwoord op het telegram voor. De raad verklaart zich,
nadat enkele wijzigingen zijn besproken, met dit telegram akkoord.
Minister Mansholt meent, dat deze zaken reeds voldoende met het bedrijfsleven zijn besproken en dat de regering thans beslissingen moet nemen. Minister Zijlstra meent,
dat de procedure via de SEE-commissie wel goed is, maar acht
het niettemin wenselijk nog met bepaalde vertegenwoordigers
van het bedrijfsleven in de loop van deze week te praten.
Aldus wordt besloten.
Minister Samkalden stelt voor, dat alle ministers de
telegrammen over deze zaak toegezonden krijgen.
i b. De Hongaarse vluchtelingen
1957, punt 3 h).

(Zie notulen m.r. 21 januari

Minister Klompé is door de Federatie voor Vluchtelingen opgebeld met de mededeling, dat er weer een groepje
Hongaarse vluchtelingen is, die naar hun land willen terugkeren. De Oostenrijkse regering wil hieraan alleen medewerking verlenen als de betrokkenen door een politieman tot
Oostenrijk worden begeleid. Het is echter ook mogelijk de
betrokkenen zonder geleide via Tsjecho-Slowakije te laten
gaan, waardoor de reiskosten f. 50,- per persoon hoger worden.
Spreekster zou met deze gedachte willen meegaan, als de betrokkenen ermede instemmen. Minister Samkalden voelt weinig
voor dit politiegeleide. De minister-president meent ook, dat
geen bezwaar behoeft te worden gemaakt als de betrokkenen via
Tsjecho-Slowakije willen terugkeren.
Minister Klompé deelt mede, dat de Federatie voor
Vluchtelingen niet de centrale instantie wil zijn voor terugkeer naar Hongarije; spreekster meent, dat hiertoe een commissie uit vertegenwoordigers van Buitenlandse Zaken, Justitie
en Maatschappelijk Werk kan worden ingesteld, maar zij zal
dit nog eerst met de betrokken ministers bespreken.
3 c. Bespreking tussen Nederlandse en Indonesische journalisten
in Zürich (
, Zie notulen m.r. 7 januari 1957. punt 1 dj.
Minister Staf zou de kwestie van een bezoek van
Indonesische journalisten aan Nieuw-Guinea nog wat langer
willen uitstellen dan tot de overkomst van gouverneur Van Baal.
Spreker meent, dat dit nog wel besproken zal kunnen worden
met de Nederlandse journalisten, die in Zürich met Indonesische journalisten hebben gesproken. De raad verklaart zich
hiermede akkoord.
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