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ZEER GEHEIM 

PuXd»rt> 

MINISTERRAAD Vir „„ ,, 
Nr. 1950 Ex.nr./Z 

Notulen van de vergadering 
gehouden op maandag 29 april 1957 in de Trèveszaal, aan
gevangen 's morgens om 11 uur en 's middags voortgezet. 

Aanwezig; De minister-president en de ministers Cals 
WL Helders, Hofstra, Klompé, Mazisholt, Samkaiden, 

ly/^jyjfU Staf, Suurhoff, Witte en Zijlstra (Afwezig zijn 
de ministers Algera, Luns en Struycken). 

Tevens zijn aanwezig staatssecretaris Van der 
Beugel en ("bij punt 2 f) staatssecretaris 
Schmelzer. 

Secretaris; J. Middelburg. 

2_. Ingekomen,, stukken en mededelingen. 

a. Vlaggen op 5 mei. 

De minister-president herinnert eraan, dat in 
het parlement is besproken, dat de bevrijding dit jaar op 
zondag 5 mei zal worden herdacht, waarbij ook de radio op 
die dag een hierbij passend programma zal uitzenden. In 
verband hiermede is aan spreker ook de vraag voorgelegd 
of op 5 mei van de rijksgebouwen zal worden gevlagd en de 
gebruikelijke verlichting zal worden aangebracht. Spreker 
meent, dat dit, gezien ook de vroegere beslissingen over 
de herdenking op zondag 5 mei, wel gedaan moet worden. 
De raad verklaart zich na een korte discussie hiermede 
akkoord. 

2 b. Achterblijven der natuurwetenschappen. 

De minister-president heeft een brief ontvangen 
van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, 
waarin ongerustheid wordt uitgesproken over het achter
blijven van ons land in de ontwikkeling der natuurweten
schappen. Daarin wordt o.a. genoemd als middel om direct 
enige verlichting te brengen in het nijpend gebrek aan 
wetenschappelijk gevormde krachten de mogelijkheid bepaal
de categorieën onder hen vrij te stellen van militaire 
dienstplicht of gespecialiseerde afgestudeerden op zodanige 
wijze in te schakelen bij de verdediging, dat reeds aan
stonds een verantwoord gebruik van deze krachten wordt 
gemaakt. Een afschrift van deze brief heeft men gezonden 
aan minister Cals, maar spreker meent, dat ook een af
schrift aan minister Staf gezonden moet worden. 

2 c. Erepromotle mevrouw Bouman (Zie notulen m.r. 24 april 
1957, punt 2f). 

Staatssecretaris Van der Beugel deelt mede, dat 
een uitnodiging voor de receptie van mevrouw Bouman ver
zonden is aan de ministers Cals, Luns en Samkaiden. Spreker 
meent, dat hieraan zo min mogelijk politiek karakter wordt 
gegeven als minister Samkaiden de uitnodiging zou aanvaar
den. Minister Cals had ook gaarne, dat minister Samkaiden 
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ons land, maar hij acht het wel goed ook de ministers, 
die minister Zijlstra noemde, uit te nodigen. 

3 f. De bespreking over de vrijhandelszone in de PEES 
(Brief van de minister van Buitenlandse Zaken a.i. dd. 
11 april 1957, nr. 53-382 en brief van de staatssecre
taris van Buitenlandse Zaken dd. 24 april 1957, nr. 
58.609; zie notulen m.r. 15 april 1957, punt 3 b). 

Minister Mansholt betreurt, dat de ministerraad 
nog niet heeft ontvangen een nota met een aantal beginse
len voor de vrijhandelszone, waarover men zijn gedachten 
kan laten gaan. Spreker acht het bezwaarlijk om zonder 
dit laatste aan onze delegatie te zeggen, dat zij een 
standpunt bij de besprekingen over de vrijhandelszone kan 
innemen. Hij meent voorts, dat de regering een gevaarlijke 
weg inslaat, als zij doet wat in de nieuwe nota wordt 
voorgesteld. Na de ondertekening van de EEG—overeenkomst 
moeten de zes landen zich gebonden weten aan het doel van 
de EEG en van daaruit moet men het vraagstuk van de vrij
handelszone benaderen. Als spreker dan de technische pro
blemen ziet, die zich hierbij voordoen, meent hij, dat men 
de aanduiding vrijhandel wel weg kan laten. Komt met op 
het vraagstuk van de bepaling van de origine van goederen, 
dan zal men ook institutionele punten wel moeten bespre
ken. Bij deze originebepaling doen zich moeilijke proble
men voor, zoals de vraag hoe groot de toegevoegde waarde 
moet zijn om iets een nationaal produkt te doen zijn en 
vervolgens de vraag hoe men die toegevoegde waarde bepaalt. 
Spreker is van mening, dat de vrijhandelszone een gevaar 
kan betekenen voor de goede werking van de EEG Het kan 
ook zijn, dat de balans van baten en lasten zeer ten nadele 
van bepaalde EEG-landen zal uitkomen. Spreker acht het op 
zijn minst genomen nog nodig, dat (tijdelijk) een gemeen
schappelijk buitentarief van de zes landen tegen de rest 
van de vrijhandelszone zal bestaan, wat in de coördinatie
commissie met "stoepje" is aangeduid. Ten aanzien van het 
al of niet opnemen van de landbouwprodukten in de vrij
handelszone bestaat de mogelijkheid, dat Nederland het 
enige land is, dat op deze opneming aandringt, maar dit 
houdt de kans in, dat Engeland en Denemarken bilateraal 
een overeenkomst sluiten, waarna Denemarken dan ermede 
akkoord gaat, dat de agrarische sector buiten de vrijhan
delszone wordt gehouden. Dan zou Nederland in bijzondere 
moeilijkheden komen. Spreker heeft over deze zaken een 
brief met 14 voorwaarden aan de voorzitter van de coördi
natiecommissie gezonden. Hij meent, dat deze zaken eerst 
in de ministerraad moeten worden besproken. Daarom stelt 
hij een omgekeerde procedure voor, nl. eerst in de minis
terraad bespreken welke mogelijkheden en gevaren zich bij 
de vrijhandelszone voordoen en dan wat aanvaardbaar is. 

Minister Zijlstra begrijpt, dat minister Mans-
holt eerst de materiële kant wil bespreken, voordat over 
vragen van tactiek wordt besloten, maar spreker meent, 
dat beide kanten elkaar niet behoeven uit te sluiten. 
Het is immers zo, dat Snoy bezig is aan een catalogus van 
de punten, die zich bij de vrijhandelszone voordoen en 
daarover zal de ministerraad te zijner tijd moeten be
slissen. Spreker meent, dat wat in de nota van Buiten
landse Zaken staat juist is en dat men te zijner tijd bij 
de materiële behandeling zal kunnen zeggen onder welke 
van de in de nota vermelde drie categorieën de verschil
lende punten vallen. Spreker is het met staatssecretaris 
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wordt gegeven op blz. 3 van 
vraag van minister Mansholt 
van een vrijhandelszone is, 

Van der Beugel eens, dat de ministerraad eerst zich over 
de tactiek moet uitspreken, waaromtrent een uiteenzetting 

• de nota. Ten aanzien van de 
of Nederland wel voorstander 
is spreker het ermede eens, 

dat er bepaalde vraagstukken zijn, waarbij onzerzijds ge
zegd zal moeten worden, dat Nederland ertegen is. Spreker 
noemt vervolgens een tweetal voorheelden van het vastlo
pen van Nederlandse export naar landen van de vrijhandels
zone of van moeilijkheden op de binnenlandse markt; dit 
vloeit voort uit het feit, dat bij de vrijhandelszone het 
buitentarief niet geharmoniseerd is. Daarom zal men hij 
de onderhandelingen over de vrijhandelszone over een zeke
re harmonisatie van het buitentarief moeten spreken. Sa
menvattend meent spreker, dat akkoord kan worden gegaan 
met de procedure vermeld op blz. 3 van de nota, waarbij 
nog niet bekend is wat in de drie categorieën zal vallen, 
maar wordt afgesproken, dat de materiële problemen nog op 
tafel komen. Spreker is voorts tegen bilaterale associa
tieverdragen; hij prefereert, mede in verband met de GATT, 
het afsluiten van de associatieverdragen met een multila
teraal karakter. 

Minister Suurhoff is van mening, dat de nota te 
veel zakenkennis veronderstelt, die er niet is. Bij de 
vrijhandelszone zal het(hogerejbuitentarief van de EEG 
verdwijnen, wat voor Nederland niet erg is, maar voor 
Frankrijk wel, aangezien het EEG-buitentarief voor dat 
land reeds lager is dan het thans bestaande tarief. Daar 
staat tegenover, datjde zes landen vrije toegang tot de 
OEEC-landen krijgen, die zich bij de vrijhandelszone aan
sluiten, M a a r wat betekent dit/voor Frankrijk? Antwoord» 
optjiezey^/Tagen, z©W. de ministerraad moeten wetenT Als de 
raad de nota van Buitenlandse Zaken volgt, kan het zijn, 
dat daardoor i i MiiVi een breuk •£*• de zes EEG-landen zal 
ontstaan, yfelXa*^ -V*$ Xa -vex. <*/©-«<v,7 ^ A ~ ~tü /uJ^/fcfv^? 

—7*^ De minister-president wijst erop, dat de opmer-
kijag van minister Suurhoff de indruk zou kunnen maken, 
péx de gedachte van de vrijhandelszone eerst is opgekomen 
na het EEG-verdrag, n^ar deze gedachte heeft steeds op de 
voorgrond gestaan en is ook een besluit van de OEEC. De 
Mogelijkheid van de totstandkoming van deze vrijhandels
zone heeft spreker ook heengebracht over belangrijke be
zwaren, die hij tegen het EEG-verdrag had. Met onderteke
ning van dit verdrag heeft Nederland zich begeven in een 
protectionistische combinatie van betrekkelijk kleine om
vang; als nu Engeland en de Scandinavische landen erbij 
betrokken worden is gezegd, dat dan de voornaamste landen 
eronder vallen buiten de dollarzone. Dat de Fransen wei
nig voor de vrijhandelszone voelen, ligt voor de hand, 
maar veel van de bepalingen in het EEG-verdrag hebben ten 
doel gehad Frankrijk te beschermen tegen de werking van 
de gemeenschappelijke markt. Spreker begrijpt wel, dat de 
concurrentie tegen Deense landbouwprodukten voor Nederland 
moeilijk wordt, vooral nu men verwacht, dat binnen de 
EEG de Nederlandse agrarische prijzen nog verder zullen 
stijgen. Intussen zullen Frankrijk en België zich voorlo
pig blijven afsluiten wat de invoer van agrarische produk-
ten betreft, terwijl Duitsland op het ogenblik voor deze 
produkten reeds in belangrijke mate vrij is. Spreker wijst 
erop, dat als de vrijhandelszone niet tot stand wordt ge
bracht er voor Denemarken en Engeland 'nog een grotere 
drang zal ontstaan om elkaar ten aanzien van de landbouw-
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produkten te vinden. Ervan uitgaande, dat Frankrijk een 
"bijzondere positie inneemt, zullen de vijf andere EEG— 
landen zich niet zo kritisch tegenover de te vormen vrij
handelszone moeten opstellen. 

Minister Hofstra staat wat het algemene punt 
betreft meer aan de zijde van de minister-president. In 
de nota wordt op blz. 4-/5 gezegd, dat Frankrijk ook kwan
titatieve restricties zal kunnen instellen tegen invoer 
uit landen "buiten de EEG. Als het hierbij gaat om beta
lingsbalansmoe ilijkheden, acht spreker dit niet zo ern
stig, maar Frankrijk zal ook bevoegdheden willen voorbe
houden voor het geval het alleen gaat om de concurrentie
verhoudingen. Dan is er voor Nederland geen aanleiding 
om dit ook te doen, maar hoe wordt dan de situatie als 
Frankrijk toch wel restricties toepast. Dan ontstaat de 
mogelijkheid, dat Engeland in België of Nederland in
voert en deze goederen daarna als Belgische of Nederland
se goederen naar Frankrijk doorgaan. Spreker zal de op
lossing voor dergelijke moeilijkheden eerst willen zien. 
Daarbij komen dan nog de veertien punten van minister 
Mansholt. 

Minister Zijlstra merkt hieromtrent op, dat hij 
heeft gevraagd, dat hierover eerst in de coördinatiecom
missie wordt gesproken, voordat een beslissing aan de 
ministerraad wordt gevraagd. De minister-president acht 
de beste procedure; voorbereidende besprekingen door de 
coördinatiecommissie van de gedachten, die in de minister
raad zijn besproken, en van de punten van minister Mansholt 
en vervolgens de beslissing hierover door de minister
raad. Spreker heeft uit een telegram de indruk gekregen, 
dat Engeland en Frankrijk het eens zijn geworden om de 
vorming van een vrijhandelszone vertraagd te behandelen, 
aangezien Frankrijk eerst de EEG-overeenkomst zou willen 
goedkeuren. 

Staatssecretaris Van der Beugel is het niet eens 
met de stelling van minister Mansholt, dat de ministerraad 
eerst de materiële kwesties van de vrijhandelszone zou 
moeten bespreken, voordat de te volgen tactiek kan worden 
vastgesteld. De regering kan het probleem niet ontwijken, 
dat men, als men alles in de vrijhandelszone op dezelfde 
wijze zou willen regelen als in het EEG-verdrag (sociale 
harmonisatie, verhouding tot overzeese gebieden, enz.) 
in feite aan Engeland vraagt toe te treden tot de EEG. 
Spreker staat op het standpunt, dat van Nederlandse zijde 
getracht zal moeten worden de vrijhandelszone te verkrij
gen. Men is in de afgelopen tijd erin getraind geraakt 
zich in de binnenlandse moeilijkheden van de zes landen 
te verplaatsen, maar men mag niet vergeten, dat ook in 
Engeland sinds acht of negen maanden een ontwikkeling 
heeft plaats gehad met betrekking tot de oriëntering op 
het Europese continent. Bij de besprekingen zal men dan 
Engeland duidelijk moeten maken, dat de vrijhandelszone 
niet gedicteerd wordt door de zwakste partner (Frankrijk). 
Aan minister Suurhoff antwoordt spreker, dat er geen 
sprake van een breuk tussen de zes landen kan zijn, aan
gezien het EEG-verdrag getekend is en #o BOG -landen het 
pnfiprl ing rrr\r mnrf^-n g-i jn py°" de vrijhandelszone^ In 
het betoog van minister Mansholt vindt spreker iets te 

jfajtfoA/jji v weinig terug van de gecompliceerdheid, welke reeds de 
Bij de vaststelling der/contingenten zal de 

/— M/f-ÓZMUW 

EEG inhoudt. 
£- ^U^4^^^u^ftu^'^ namelijk ook reeds met het vraagstuk van de origine 
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aanzien van deze problemen zal men zich steeds moeten 
afvragen: wat is het alternatief ? De agrarische punten, 
die minister Mansholt aanduidt, zal men in de coördinatie
commissie moeten hespreken. Daarbij is wezenlijk de vraag 
of de landbouw in de vrijhandelszone moet worden opgenomen. 
Over deze kwesties zal men ook in de ministerraad moeten 
beslissen. Thans moet echter worden beslist of de Neder
landse delegatie zich kan baseren op de tactiek, die in 
de nota van 24 april is aangegeven. 

Minister Mansholt stelt voorop, dat het gewenst 
is te onderzoeken welke vorm van vrijhandelszone mogelijk 
is naast de EEG. Wat de landbouw betreft heeft staatsse
cretaris Yan der Beugel een belangrijk punt genoemd, nl. 
dat het kan zijn, dat de veertien punten, die spreker in 
zijn brief aan de coördinatiecommissie heeft genoemd, zo
danig zijn, dat daaraan niet kan worden voldaan, doordat 
Engeland niet aan de vrijhandelszone zou meedoen. Dan 
rijst de vraag of men tot een vrijhandelszone zonder land
bouw zou kunnen overgaan. Spreker heeft van het begin af, 
ook naar buiten duidelijk het standpunt ingenomen, dat 
de landbouw erbij betrokken moet worden. Als van Neder
landse zijde niet gezegd was, dat de landbouw een belang
rijk onderdeel is, dat erbij genoemd moet worden, zou deze 
zaak alleen voor Denemarken van belang zijn geweest en zou 
Engeland een bilaterale overeenkomst met Denemarken hebben 
kunnen sluiten, waardoor Nederland erbuiten gebleven was. 
Men zal dus goed op de Nederlandse en Deense positie op 
de Engelse markt moeten letten. Spreker is voorts van oor
deel met betrekking tot de drie categorieën, die op blz. 3 
van de nota worden vermeld, dat men ook ten aanzien van 
de problemen, die uitsluitend voor de vrijhandelszone be
staan, voorzichtig zal moeten zijn. In de EEG heeft men 
namelijk een zekere medeverantwoordelijkheid aanvaard 
voor de Franse moeilijkheden. Als nu ten aanzien van een 
bepaalde kwestie een Nederlands standpunt zou worden in
genomen, maar Frankrijk kan het voorgestelde niet doen 
dan meent spreker, dat men het niet moet doen. Spreker 
meent voorts, dat moet worden afgesproken, dat met de 
standpunten van onze delegatie akkoord wordt gegaan als 
men unaniem is, maar dat anders nog nader contact wordt 
opgenomen met de betrokken ministers en eventueel een be
slissing van de ministerraad wordt gevraagd. 

Minister Samkalden vraagt zich af of de laatste 
nota van Buitenlandse Zaken nog actueel is nu Engeland en 
Frankrijk overeenstemming over een zekere vertraging van 
de besprekingen hebben bereikt. Spreker acht het voorts 
wenselijk, dat een beslissing van de ministerraad wordt 
gevraagd zowel in geval dat de Nederlandse delegatie een 
van de zes afwijkend standpunt zal willen innemen, als 
over de inhoud van dit eigen standpunt. 

Minister Zijlstra meent, dat het voor de delega
tie van belang is de algemene richting te kennen, waarin 
men moet koersen. Met aanvaarding van de onderhavige nota 
geeft men aan de delegatie dus geen blanco volmacht. Men 
duidt aan binnen welke grenzen de delegatie kan opereren. 
Spreker acht een vertraging in de onderhandelingen over de 
vrijhandelszone ook wel goed, omdat na ratificatie van ae 
EEG de positie van de zes landen tegenover Engeland ver
sterkt is. 
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De minister-president vreest, dat Engeland 
balsturig wordt als men zou zeggen, dat voor de vrij
handelszone dezelfde voorwaarden als voor de EEG moeten 
gelden. Een bezwaar is voorts als het gesprek met Enge
land alleen wordt gevoerd door de Fransen, die dan namens 
de zes spreken. Spreker zou de discussies voor het ogen
blik willen beëindigen; hij stelt voor, dat men ervan 
uit gaat, dat de delegatie de mogelijkheid heeft om aan 
de discussies inzake de vrijhandelszone deel te nemen, 
waarbij over de verschillende problemen met de betrokken 
ministers contact zal worden gehouden en zonodig een be
slissing van de ministerraad wordt gevraagd. De materiële 
punten van de vrijhandelszone zullen dan nog nader in 
de ministerraad aan de orde komen. De raad verklaart zich 
hiermede akkoord. 

4» Naturalisatie van Hew Alexander Dalrymple en van Enge-
lina J.Amon en 19 anderen (,/etsontwerpen) 

5_L Wijziging van het instellingsbesluit landbouwschap 
(Ontwerp-b eslui t) 

De punten 4 en 5 worden zonder discussie 
aanvaard. 

6. Wijziging van het instellingsbesluit hoofdbedrijfschap 
detailhandel (Ontwerp-besluit) 

Minister SamKalden deelt mede, dat staats
secretaris Schmelzer heeft gevraagd hoe het gaat met 
de ondertekening bij een besluit als het onderhavige. 
Thans staan vermeld de staatssecretaris van Binnen
landse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke Be
drijfsorganisatie en de minister en de staatssecreta
ris van Economische Zaken. De minister-president geeft 

l toe, dat dit onevenwichtig kan lijken; als de minister 
y-Jbekent, behoeft de staatssecretaris niet te tekenen. 
\ Minister Zijlstra dacht, dat het resultaat van discus
sies indertijd was, dat over deze ondertekening vrij
heid per departement bestaat. Als bv kartelbes.chikkingen 
op middenstandsgebied worden vastgesteld, acht spreker 
jondertekening zowel door de minister als de staatsse
cretaris wel juist. Minister Hofstra meent ook, dat 
(belastingontwerpen tijdens het vorige kabinet door de 
[minister en de staatssecretaris van Financiën werden 
«getekend. De minister-president stelt vbor, dat deze 
kwestie nog in de notulen wordt nagegaan. De raad ver
klaart zich overigens akkooid met het ontwerp-besluit. 

7» Uitkeringen van 3$ over 1955 en van 6$ over het tijd
vak 1 september - 31 december 1956 aan militairen der 
landmacht en luchtmacht (Ontwerp-besluit) 

Zonder discussie aanvaard. 
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