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Ex.nx. /£

Notulen van de vergadering,
gehouden op maandag 30 september 1957 in de Trèveszaal, aangevangen 's morgens om elf uur en 's middags voortgezet

Aanwezig: De minister-president Drees en de ministers Algera,
Cals, Helders, Klompé, Luns, Mansholt, Samkalden,
Staf, Struycken, Suurhoff, Witte en Zijlstra (Afwezig is minister Hofstra)
Tevens zijn aanwezig de staatssecretarissen Van der
Beugel (bij de punten 2 en 3) en Höppener (bij punt
10)
Secretaris J. Middelburg
2_. Ingekomen stukken en mededelingen
a. Informatief congres van de NOVIB
De minister-president heeft een brief ontvangen
van de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand,
waarin men enkele ministers uitnodigt deel te nemen aan een
informatief actiecongres, dat men op 10 oktober zal houden.
Besloten wordt, dat minister Struycken het congres of althans
een gedeelte ervan zal bijwonen.
2 b. Herdenking bevrijding
De minister-president heeft van de commissie nationale herdenking het verzoek ontvangen goed te keuren, dat nu
4 mei 1958 op een zondag valt de nationale dodenherdenking
op 3 mei zal plaatsvinden, zoals ook in de jaren 1947 en 1952
is gebeurd. De raad heeft hiertegen geen bezwaar.
De minister-president merkt op, dat hij binnen niet
te lange tijd overleg zal plegen met verschillende organisaties over de 5de mei.
2 c. Huurcompensatie buitengewone pensioenen (Zie notulen m.r.
van 9 september 1957, punt 13)
Minister Klompé deelt mede, dat minister Struycken
en zij overleg hebben gepleegd over de kwestie van de huurcompensatie, die aan de buitengewone pensioenen 1940-1945 zal
worden toegevoegd, waarbij ook minister Struycken (evenals
eerder minister Staf) bereid was zich bij het voorstel neer
te leggen. De minister-president meent, dat de raad het bedoelde voorstel kan aanvaarden, als de ministers Staf en
Struycken consequenties voor andere pensioenregelingen afwijzen. Aangezien dit het geval blijkt te zijn verklaart de raad
zich met het voorstel van minister Klompé akkoord.
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Minister Mansholt heeft gelezen, dat twee admiraals na
NATO-vlootoefeningen verklaard hebben, dat zich in de maritieme
defensie grote open plekken zouden voordoen en dat een versterking van de NATO-marine nodig zou zijn. Minister luns merkt op,
dat de atoomonderzeeërs een gevaarlijk karakter hebben, aangezien deze zeer lang onder water kunnen blijven en ook voor een
vijandelijke kust als startplaats van raketten zouden kunnen
dienen. Minister Staf wijst erop, dat de uitspraak, die minister
Mansholt aanhaalt, afkomstig is van twee engelse admiraals, die
vooral tegen de Lngelse regering hebben gezegd, dat de vermindering van de Lngelse NATO-bijdrage tot tekorten leidt. ï^ea belangrijke tegenstelling tussen de inzichten van de deskundigen is
of men zich op een directe beslissing dan wel op een langdurige
oorlog zou moeten voorbereiden. Generaal Norstadt neemt het
standpunt in, dat de NATO-landen alles moeten doen om door een
goede voorbereiding een oorlog te voorkomen.
Minister luns deelt vervolgens mede, dat hij een gesprek heeft gehad met de Amerikaanse deskundige voor het MiddenOosten, Henderson. Deze zag de ontwikkeling in dat gebied somber in. Hij was van oordeel, dat op de Arabieren weinig te
bouwen zal zijn, ook niet door Rusland. Op de vraag van spreker,
waar de grens ligt, dat Amerika in het Midden-Oosten gaat optreden, antwoordde Henderson, dat de ^isenhower-doctrine optreden alleen mogelijk maakt, als de Verenigde Naties toestemming geven. Indien Syrië een Sowjetbasis zou worden, dachten
Dulles en Henderson dat Turkije zou optreden, maar de Russen
zijn voorzichtig. Dulles was bitter over het feit, dat Amerika
in Egypte thans het meest gehate land is.
Met betrekking tot de Nieuw-Guineakwestie merkt spreker
op, dat bij de stemming over het plaatsen hiervan op de agenda
er drie stemmen meer voor en drie stemmen meer tegen deze
plaatsing zijn uitgebracht dan de vorige maal. ^en bijzonderheid was, dat Malakka zich bij de stemming heeft onthouden; de
Australische minister Casey had met het staatshoofd van
Malakka over deze kwestie gesproken. V/at het voorstel inzake de
instelling van het SUNFLD betreft is spreker gebleken, dat in
tegenstelling met Franse berichten er geen enkele wijziging in
de Amerikaanse houding is gekomen, bovendien heeft Nehru juist
verklaard een tegenstander van multilaterale hulpverlening te
zijn. Bij de benoeming van leden van het internationale hof van
Justitie heeft spreker getracht om tot één kandidaat te komen
in plaats van de twee Nederlandse kandidaten en de Belgische,
hetgeen niet gelukt is.
3 d. Behandeling goedkeuringswet EEG
Minister Luns heeft de indruk, dat het amendement inzage de demografische positie niet zal worden aanvaard, maar
dat twee andere amendementen zullen worden ingediend- Het eerste
zal van de regering verlangen, dat zij elke overeenkomst in-het
kader van de LLG aan de goedkeuring van de Staten-Generaal voorlegt. Volgens het andere amendement zou de regering elk jaar
een uitvoerig rapport over de LLG bij de Kamer moeten indienen
als grondslag voor een debat. De minister-president juicht het
toe, dat het aanvankelijk gedachte amendement niet aanvaardbaar is gebleken, dit was zakelijk ongevaarlijk, maar Nederland
zou daarmee een gek figuur slaan tegenover zijn partners. Tegen
een jaarlijks verslag zal geen bezwaar gemaakt behoeven te worden, maar ten aanzien van het amendement betreffende goedkeuring van uitvoeringsovereenkomsten zal nader vastgesteld moeten
worden op welke onderdelen dit betrekking zal hebben. Bij een
overeenkomstig amendement op de goedkeuringswet van de Europese
Defensie Gemeenschap had 3preker het bezwaar, dat dat de werking
te veel zou beperken.
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Het nieuwe amendement is onnodig voor de
invoertarievenkwestie, die ook de regering door de wetgever wil laten beslissen, maar men zal nog moeten nagaan waar het wél over kan gaan.
Staatssecretaris Van der Beugel meent dat dit laatste amendement, voor zover het L^G—verdrag in het sluiten van uitvoeringsovereenkomsten voorziet (n.1. in de artikelen 20, 135 en 220)
onschuldig is. |3r kunnen voorts nog andere uitvoeringsovereenkomsten zijn, maar het amendement zal niet zodanig uitgelegd
moeten kunnen worden, dat het parlement ook besluiten, door de
WEG- genomen, nog zou moeten goedkeuren. Minister Samkalden ia
het met dit standpunt eens, maar bij de discussies in de Kamer
zal duidelijk moeten worden gesteld, waarop het amendement betrekking zal hebben; het beste zou zijn als deze onderwerpen van
regeringszijde limitatief worden genoemd. Staatssecretaris
Van der Beugel meent ook, dat de soorten overeenkomsten limitatief opgesomd moeten worden met toevoeging van de woorden:
"alsmede de thans niet voorziene uitvoeringsovereenkomsten".
Be raad verklaart zich hiermede akkoord.
1/ . . Aj Naturalisatie
;ie v
van Jenny Altmann en 19 a n d e r e n ; van Alexander
'C^jAtttbCfC ivkojiensam en
en 1!
19 anderen en van Anton Paul Amir en 28 anderen
(Wetsontwerpen)
(y*ty[U/F\

5_j_ Wijziging van h e t v e r g o e d i n g s b e s l u i t stoom- en d a m p t o e s t e l l e n
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De punten 4 en 5 worden zonder discussie aanvaard
6 . Wijziging van het schepelingenbesluit (Ontwerp-besluit)
Minister Staf merkt op, dat in het besluit éénmaal de
vindplaats van het schepelingenbesluit vermeld moet worden.
Minister Samkalden stemt hiermede in.
De minister-president wijst erop, dat er bij besluiten als het onderhavige voldoende tijd moet zijn voor de
ministerraad om ze te bekijken. Minister Samkalden antwoordt,
dat dit wijzigingsbesluit gelijk in werking moet treden met de
wet tot wijziging van het wetboek van koophandel. De raad ver£klaart zich met het ontwerp-besluit akkoord.
Wijziging van de wet op de noodwachten (Wetsontwerp)(BiZBPBO)
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Dit punt wordt zonder discussie aanvaard.

Stilzwijgende goedkeuring van de overeenkomst inzake de afschaffing van pasvisa met Ouba (Nota van de minister van
Buitenlandse Zaken dd. 29 juli 1957, nr. 74700)(Zie notulen
ministerraad 3 december 1956, punt 6)
Minister Samkalden persisteert bij zijn eerder gemaakt bezwaar tegen deze overeenkomst in verband met de discriminatie ten aanzien van verschillende soorten Nederlanders.
Hij merkt daarbij op, dat omstreeks 1951 door Suriname en de
Antillen te kennen is gegeven, dat zij het sluiten van een verdrag tot afschaffing van deze pasvisa op prijs stelden.
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