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Notulen van de vergadering
gehouden op maandag 17 juni 1957 in de Trèveszaal, aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet
Aanwezig; de minister-president Drees en de ministers
Algera, Cals, Helders, Hofstra, Klompé, Samkalden,
Struycken, Suurhoff, Witte en Zijlstra (Afwezig
zijn de ministers Luns, Mansholt en Staf)
Tevens zijn aanwezig staatssecretaris Van der Beugel
en (bij punt 2 g) staatssecretaris Sehmelzer
Secretaris: J. Middelburg
2. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Verplaatsing vergadering van de ministerraad
ministerraad 11 juni 1957» punt 2 f)

Zie notulen

De minister-president heeft met dr. Kortenhorst getelefoneerd over verplaatsing van de vergaderdag van de Tweede
Kamer op vrijdag naar de maandag. Hoewel Kortenhorst niet onwelwillend hiertegenover stond, zag hij nog wel bezwaren. Zo
vergaderen de fracties meestal dinsdagmorgen, maar in belangrijke
gevallen ook wel op maandagavond. De Kamervoorzitter zou dit
punt met de senioren bespreken.
2 b. Straaljagers op vliegveld Deelen

(p

•^e minister-president deelt mede, dat adressen zijn
ontvangen van de contactcommissie voor natuur- en landschapsbescherming met betrekking tot het voornemen om straaljagers op
Deelen te stationeren. Spreker zal deze naar Oorlog doorzenden.
Blijkens de dagbladen overweegt het bestuur van de Hoge Veluwe
een kort geding over deze kwestie| spreker meent, dat het bestuur van de Hoge Veluwe, welk landgoed geheel met rijksgeld is
gefinancierd, dan wel ver zou gaan.
Minister Hofstra deelt mede, dat het wetsontwerp inzake kwijtschelding van de hypothecaire lening aan de Stichting
de Hoge Veluwe nog in de Kamer ligt. Spreker weet niet hoe het
met dit wetsontwerp staat. In oorlogstijd hebben de Duitsers
een stuk van de Hoge Veluwe afgezonderd voor de aanleg van een
vliegveld, maar de koopakte is nog nooit getekend.
Minister Cals merkt hieromtrent op, dat na de bevrijding een klein stukje van het door de Duitsers van de Hoge
Veluwe afgenomen terrein is teruggegeven. Ten aanzien van het
overblijvende Is van het begin af gezegd, dat zou worden afgebroken wat de Duitsers op het vliegveld hadden gemaakt, maar intussen heeft men de startbaan voor vliegtuigen verlengd. Er is
later een afspraak tussen de stichting en het rijk gemaakt, dat
het terrein alleen in oorlogstijd zou worden gebruikt, waarbij
Oorlog het voorbehoud heeft gemaakt voor wijziging in internationale afspraken. Bij de bespreking in de ministerraad had men de
indruk, dat de straaljagers van Ypenburg naar Deelen moesten
worden overgeplaatst, maar bij de bespreking in de Kamer bleek,
dat deze vliegtuigen uit Duitsland naar Nederland overgebracht
zouden worden. Spreker heeft daarop nog een gesprek met
minister Staf gehad.
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als overgangsmaatregel worden gehandhaafd, niet meer haalbaar
is. De minister-president wijst erop, dat de Eijnvaartpremies
de grote ontwikkeling van de haven van Rotterdam niet hebben
kunnen remmen. Spreker stelt voor, dat minister Algera nog
eens met minister Luns over deze kwestie spreekt.
Minister Algera meent, dat men in een briefwisseling nog kan proberen de Nederlandse instemming met de Rijnvaartpremies wat terug te schroeven. Spreker acht het anders
moeilijk te verdedigen.
Minister Samkalden acht het mogelijk, dat men van
Belgische zijde in de interparlementaire adviesraad op de
landbouwpunten van het verdrag zal terugkomen. Er is dan gelegenheid voor Nederlandse parlementariërs om op de kwestie
van de Rijnvaartpremies terug te komen. De minister-president
gelooft, dat men op zijn hoogst een vage omschrijving in de
briefwisseling zal kunnen bereiken.
De raad besluit, dat nog overleg over de briefwisseling tussen de ministers luns en Algera zal plaatsvinden.
4. Goedkeuring van de notawisseling inzake wedertoepassing
van het verdrag met Duitsland betreffende de verlening
van krediet en de uitvoer van steenkolen (Ontwerp-hota van
toelichting)
5• Naturalisatie van Helena J.van Asten en 19 anderen, van Walter
E.A.Fricke en 36 anderen, van Leslie Gullen en 18 anderen.
van Jolan M.Asztalos en 19 anderen en van Margaretha Bruns en
19 anderen (Wetsontwerpen)
6. Zesde wijziging van de kieswet (Wetsontwerp)
aarwet (Wetsontwerp)
De punten 4 t/m 7 worden zonder discussie aanvaard.
De onderhandelingen over de vrijhandelszone (Nota van de staatssecretaris van Buitenlandse Zaken dd. 18 mei 1957, nr.71«457)
De minister-president is van oordeel, dat Nederland
moet meewerken om de vrijhandelszone zoveel mogelijk te verwezenlijken. Frankrijk stuurt erop aan, dat voor de vrijhandelszone dezelfde voorwaarden als voor de EEG zouden gelden,
maar het is goed daar van tevoren tegen te waarschuwen.
Minister Zijlstra maakt ook enkele opmerkingen
over deze zaak, aangezien de staatssecretaris Van der Beugel
naar Londen gaat voor overleg hieromtrent. Spreker is het
eens met de minister-president, dat de vrijhandelszone een
zeer groot goed voor Nederland is. Hij ziet als 'grote moeilijkheid, dat Frankrijk alle waarborgen van de EEG zal verlangen of helemaal geen als het maar zelf vrijheid krijgt,
waardoor het eenzelfde procedure voor de tarieven zou willen
volgen als waarmede' in de OEEC ten aanzien van de liberalisatie
van de handel is gewerkt. Men zal daarom erop moeten aarsturen,
dat Frankrijk met minder dan de maximale waarborgen en Engeland
met meer dan minimale voorwaarden genoegen neemt. Dit zal op
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drie vlakken spelen, nl. ten aanzien van de gedragsregels
(o atdÏTarmonisatie , de organen en instituten en in de
derde ülaats de clauses de sauvegarde. Spreker meent, dat
? S aaSiïn van het laatste punt aangestuurd moet worden
OP e e T S e t volledige autonome clause de sauvegarde, want
d£n heeft men de OEEC-procedure voor tarieven, zodat niets
zal gebeuren. (M* betekent niet dat spreker afkerig zou
staan als men de tarieven ging afbreken, zoals in de OE^C
de invoercontingenten zijn beperkt en afgeschaft.)Wat de
gedragsregels betreft bestaat ten aanzien van de sociale
harmonisatie de moeilijkheid, dat in Engeland de sociale verzekering ten laste van de schatkist komt in tegenstelling
met de andere landen. Bij de institutionele punten heeft men
ermee te maken, dat .en van de partners uit zes landen bestaat. Met betrekking tot de nota maakt spreker nog de opmerking, dat bij een ruime originedefinitie de distorsieproblemen groter worden. Om hiertussen het juiste evenwicht
te vinden zou spreker dit willen kwantificeren. Spreker is
voorts van mening, dat de landbouwnota, die aan de nota is
toegevoegd, wel als basis kan worden genomen met dien verstande dat punt 14 niet alleen voor de landbouw geldt. In
dit punt wordt alleen het distorsieprobleem op de buitenlandse
exportmarkt aangeroerd, maar het distorsieprobleem kan zich ook
op
de binnenlandse markt voordoen, bv doordat Denemarken
goedkoop tabak invoert en op onze binnenlandse markt met de
Nederlandse tabaksindustrie gaat concurreren. Punt 14 van de
landbouwnota zal men daarom als algemeen probleem moeten
stellen.
De mij^sj;er-j3rej!j._dent heeft niet de bedoeling thans
tot een volledige bespreicing te" komen, zodat ook niet gesteld
kan worden, dat bepaalde punten reeds zijn aangenomen. Spreker
heeft de indruk, dat Frankrijk niet tot conclusies ten aanzien
van de vrijhandelszone wil komen, voordat het l.EG-verdrag door
het Franse parlement is goedgekeurd. Mogelijk is Frankrijk daar
na wat minder star.
Staatssecretaris Van der Beugel is het in hoofd-7
zaak eens met minister Zijlstra, maar is iets minder pessimistisch ten aanzien van de beperking van de tariefafbraakprocedure tot het OEEC-systeem; het gevaar bestaat echter, dat
de Fransen direct alle escape clauses zullen gebruiken. Daarbij doet zich ook nog de vr,s.£g '.oor of dit dan automatisch
voor alle zes ELG-landen zou gelden. Minister Zijlstra staat
op het standpunt, dat dit laatste niet kan.
Minister Samkalden neemt aan, dat dit punt spoedig
aan de orde zal komen.
De raad besluit vervolgens dit punt aan te houden.
9« Grondslag voor de atoomwetgeving; reorganisatie van de commissie voor atoomenergie (Nota's aangeboden door de ministerpresident, minister van Algemene Zaken op 20 september 1956,
nr.44764» nota van de ministers van Economische Zaken en van
Justitie)
Aangehouden tot de volgende vergadering.

