/ *
ZEER GEHEIM
Ex.nr. Il

MINISTERRAAD
Nr.1906

x/Klt-^OLrv1.
Notulen van de vergadering
* - 1 gehouden op maandag 11 februari 1957 i n de t r è v e s z a a l , aangeef, vangen 's morgens om elf uur en ' s middags en ' s avonds voortgezet

Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers Algera,
Cals, Hofstra, Klompé, Luns (bij de punten 2 en 3),
Mansholt, Samkalden, Staf, Struycken, Suurhoff,
Witte en Zijlstra
Tevens zijn aanwezig (bij punt 3 c ) staatssecretaris
Van der Beugel en (bij punt 9) de staatssecretarissen Schmelzer (alleen 's middags) en Veldkamp
Secretaris: J.Middelburg

2. Ingekomen stukken en mededelingen
a» Ministerie van Zaken Overzee
1957, punt 6)

(Zie notulen m.r.4 februari

De minister-president deelt mede, dat van meer dan
één zijde mr.G-.Ph.Helders als kandidaat voor minister van
Zaken Overzee is genoemd. Spreker stelt voor akkoord te gaan
met een dergelijke voordracht. De raad verklaart zich hiermede akkoord.
2 b. Publikaties inzake het aanzoeken van een staatssecretaris
De minister-president wijst erop, dat het om verschillende redenen te betreuren is, dat kranten hebben bericht,
dat mr.Biesheuvel als staatssecretaris was aangezocht. Minister Algera heeft getracht na te gaan op welke wijze dit bericht in de krant is gekomen.
c. Reis van parlementsleden naar Suriname

lm

Minister Struvcke n h e e f t h e t verzoek gehad om een
post van f.95.000 op de begr o t i n g t e brengen voor een bezoetó
van 17 leden der staten-gen e r a a l aan Suriname. Spreker acht
h e t wenselijk t e bespreken of d i t bezoek i n h e t kader van
de bestedingsbeperking een j a a r l a t e r kan p l a a t s v i n d e n . De
m i n i s t e r - p r e s i d e n t acht u i t s t e l wenselijk, maar meent bovendien, dat een d e l e g a t i e van zeventien leden wat groot i s .
Minister Struycken acht d i t a a n t a l ook voor de ontvangst
op Suriname g r o o t . Spreker zal over h e t u i t s t e l l e n van een
bezoek met de v o o r z i t t e r s v an de Kamers spreken.
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3_. Buitenlands beleid.
a_. Indonesische order voor duizend parachuten»
Minister Luns deelt mede, dat Kirkpatrick hem op
zijn verzoek had verzekerd, dat de Engelse regering geen
vergunning voor de uitvoer van duizend parachuten aan Indonesië zou geven. Later bleek hem, dat de Engelse regering
de vergunning voor deze order toch weer in nadere overweging had genomen, o.a. op grond van het argument, dat anders
een ander land de order zou uitvoeren. Toen vorige week bleek,
dat de Engelse regering de vergunning toch had verleend,
heeft hij de Engelse ambassadeur gevraagd of de Nederlandse
regering niet op een Engelse (mondelinge) verzekering kon
vertrouwen. Daarop is de vergunning ingetrokken.
3 b. Vernieuwing vliegtuigmoederschip voor Brazilië.
Minister Luns deelt mede, dat de Braziliaanse ambassadeur een persoonlijk beroep op hem heeft gedaan om voorrang te krijgen bij de vernieuwing van een vliegtuigmoederschip, dat in Engeland was gekocht en op een Nederlandse
werf vernieuwd zou worden. Het is spreker gebleken, dat het
hierbij om een order aan een nieuwe scheepswerf in het Botlekgebied gaat, die niet de beschikking kan krijgen over tekeningen van een gemeenschappelijk bureau van andere Nederlandse werven.
Minister Staf meent, dat de regering op het ogenblik hieraan niets kan doen. Het gaat hierbij om tekeningen
van een gemeenschappelijk bureau, waarover de marine vrij
mag beschikken als het over haar schepen gaat. Een bijkomend
probleem is, dat voor het moderniseren van twee vliegtuigmoederschepen bij Rotterdam niet voldoende arbeiders beschikbaar zijn. De nieuwe werf heeft 1500 arbeiders aangetrokken,
voor een belangrijk deel afkomstig van de oude werven, waardoor b.v. ook de Doorman niet op tijd gereed gemaakt kan
worden.
De minister-president stelt na een korte verdere
bespreking voor, dat over deze kwestie nog nader overleg
zal worden gepleegd.
£/ Pg Europese Gemeenschappelijke Markt en Euratom.
(Zie notulen m.r. 4 februari 1957, punt 3 c)
.0,
Minister Luns deelt mede, dat vorige week in Brussel
oVer de kwestie van de overzeese gebiedsdelen een nieuw document is rondgedeeld, dat op basis van het Duitse document was
opgesteld en dat veel verder aan de Nederlandse wensen tegemoet kwam. Volgens dit nieuwe voorstel zullen bijdragen alleen
betrekking hebben op wat men meer in die gebieden investeert
dan men tot nu toe gewoon was. Verder repte het Duitse document niet over preferenties voor produkten uit de overzeese
gebiedsdelen. In het nieuwe document wordt ook gesteld, dat
de EGM na twaalf jaar kan besluiten, dat de verlening van deze
bijdragen ophoudt. Spreker meent, <?at de Nederlandse delegatie dit laatste document niet a priori zal moeten verwerpen.
De overzeese gebiedsdelen zullen ook hieronder (kunnen) vallen. De Belgen zijn ervan geschrokken, dat volgens de besproken plannen de eigen uitgaven in overzeese gebiedsdelen niet
van deze bijdragen afgetrokken zullen kunnen worden. Bij de
bespreking in de kamercommissie voor buitenlandse zaken bleken aan de zijde van de PvdA grote bezwaren te bestaan tegen

-3-

ZEER GEHEIM

-3-

ministerraad
11-2-1957
,r
het "earmarken van de voor de hulp aan onderontwikkelde
gebieden bestemde f. 25 min. voor dit doel. (Spreker meent,
dat de bedoelde f. 25 min. voor dit jaar besteed zou kunnen
worden aan vluchtelingenhulp, waartegen in de kamer geen
bezwaar zou bestaan). Aangezien in het jongste document
over de overzeese gebiedsdelen gesproken wordt over bedragen
van X en Y heeft spreker laten vragen aan welke bedragen de
Duitse regering denkt.
De minister-president ziet als voordeel van de
andere opzet, dat nu ook Frankrijk en België zouden meebetalen aan de uitgaven boven wat men tot nu toe in de economische en sociale sfeer in de overzeese gebiedsdelen betaalde. Als grote moeilijkheid ziet spreker nog, dat er thans
bedragen I en ï worden genoemd, waarvan de Nederlandse regering nog niets afweet. Tenslotte merkt spreker op, dat het
gevaar bestaat, dat men aan de f. 25 min. drie bestemmingen
geeft, n.1. voor de vluchtelingen, voor onderontwikkelde
gebieden zoals Griekenland en voor de overzeese gebiedsdelen
van de EGM-landen. Minister Luns meent, dat de bestemming
van een bedrag voor vluchtelingen in de kamer haalbaar zal
zijn. De minister-president wijst erop, dat de proporties
van wat Nederland ten behoeve van onderontwikkelde gebieden
wil besteden ver overschreden worden. Als de f. 25 min. voor
één van de doeleinden gebruikt wordt, is het duidelijk, dat
er minder voor andere doeleinden overblijft.
Minister Luns acht het voor Nederland van veel belang, dat de Duitsers op deze wijze de strijd over de overzeese gebiedsdelen hebben aangebonden. De Duitse delegatie
was van oordeel, dat de Nederlandse bijdrage op ong. 7$ zal
moeten komen. Spreker ziet geen alternatief voor het geval
de Fransen dit nieuwe document zouden verwerpen.
Wat de vervolgconferentie van de ministers in
Brussel betreft merkt spreker op dat, gezien tegen de achtergrond van de ontwikkeling in de laatste tijd, de besprekingen
niet ongunstig zijn verlopen. De landbouwkwestie heeft de
delegatie vastgehouden, terwijl onzerzijds ook ten aanzien
van het buitentarief op een paar punten het been strak gehouden is. "o is het buitentarief met betrekking tot de
chemische industrie nog niet geregeld en heeft spreker ook
nog niet onze eis inzake unanimiteit voor de verdere vaststelling laten vallen, omdat men eerst het geheel moet kunnen
overzien. Wat de assemblee betreft is rekening gehouden met
de wens, dat er één assemblee zal komen. In de kamercommissie
bleek men niet tevreden met het resultaat, dat het aantal
parlementsleden was verminderd, waardoor Nederland veertien
leden kan aanwijzen. Ten aanzien van het verkeer is althans
bereikt, dat in het verdrag niets komt te staan wat voor ons
onaanvaardbaar zou zijn.
De minister-president merkt op, dat hierdoor ook al
het kwaad (zoals de Seehafenausnahmetarife) onaangetast blijft
Minister Algera neemt aan, dat de zaak nog in de ministerraad
komt. Minister Luns wijst erop, dat aan het verlangen van
minister Algera in Brussel is voldaan. De minister-president
constateert, dat ten aanzien van het verkeer in Brussel
reëel niets is bereikt, maar alleen niets geblokkeerd is voor
de toekomst. Onze delegatie heeft zich hierbij neergelegd en
men zal hier niet op kunnen terugkomen, als minister Algera
dit geweten heeft. De ministerraad zal de teksten van de
verdragen nog moeten zien, maar kan dan alleen nagaan of de
zaak sluit.
Minister Samkalden had gaarne, dat de ministers de
verschillende stukken over de besprekingen in Brussel kregen.
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Minister Luns deelt mede, dat voor de vergadering van donderdag de nota inzake de overzeese gebiedsdelen zal worden
rondgezonden. Staatssecretaris Van der Beugel merkt op dat
is getracht in de ministerraad te brengen de problemen'
die in Brussel ter tafel komen. In Brussel is afgesproken
dat zodra de tekst gereed is, de Nederlandse regering die'
zal ontvangen om te bestuderen. Spreker verwacht niet, dat
vóór donderdag nog andere stukken dan de nota over de'overzeese gebiedsdelen kunnen worden rondgezonden.
Minister Klompé had gaarne, dat de ministers met
spoed een documentatie over het Euratom-verdrag kregen aangezien bij de laatste conferentie in Brussel over dit verdrag
niet is gesproken.
Minister Samkalden deelt de mening van kamerleden,
dat het aantal leden van de assemblee te klein is geworden.
Spreker meent, dat een oplossing gevonden kan worden door
plaatsvervangende leden ook bij het werk te betrekken. De
minister-president is het met dit standpunt helemaal niet
eens; hij gelooft niet aan een grotere vruchtbaarheid van een
nog grotere vergadering. Staatssecretaris Van der Beugel
merkt op, dat het argument is, dat al deze assemblees voornamelijk in commissies werken; met veertien Nederlandse parlementsleden kan dit betekenen, dat men vrij permanent in
het buitenland is. De minister-president gelooft, dat het op
den duur onhoudbaar is, dat voor deze assemblee de eigen
parlementsleden worden aangewezen. Minister Zijlstra meent,
dat er te veel commissiewerk is.
£• Naturalisatie van David Apotheker en 19 anderen; van Maria
A. Deckers en 19 anderen en van G-eorg Bibikow en 17 anderen
(Wetsontwerpen).
5,. Wijziging van het academisch statuut inzake een kwantitatiefeconomische studierichting (Ontwerp-besluit).
6\ Besluit examengelden technische hogeschool (Ontwerp-besluit).
7,. Wijziging van het besluit geneeskundige verzorging noodwachters (Ontwerp-besluit).
De punten 4 t/m 7 worden zonder discussie aanvaard.
8_. Raadsvergadering van de OEEC op ministersniveau op 12 en 13
februari 1957 (Brief van de minister van Buitenlandse Zaken
dd. 5 februari 1957, nr. 18703).
Minister Luns deelt mede, dat een ontwerp is ontvangen voor een gemeenschappelijke verklaring van de zes regeringen, die Spaak in de vergadering van de OEEC zal oplezen.
Spreker meent, dat deze juist is. Daarin wordt o.a. gezegd,
dat de landbouw in principe ook onder de vrijhandelszone
moet vallen.
Minister Mansholt betreurt het, dat deze zaak op
zo korte termijn besproken moet worden. Het feit, dat Engeland zo plotseling de vrijhandelszone wil bespreken, betekent
volgens spreker, dat het de onderhandelingen over de gemeenschappelijke markt nog wil bemoeilijken. Hij meent echter,
dat men dat niet moet toelaten en dat primair de gemeenschappelijke markt is. Daar komt bij, dat de Engelsen uitdrukkelijk gesteld hebben, dat de landbouw niet eronder zal vallen,
maar dat men later wel een regiem hiervoor kan uitwerken.
Spreker herhaalt, dat Nederland hiertegen is en dat men ook
niet kan toegeven aan deze Engelse wens. Er is verwezen naar
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