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MINISTERRAAD 
Nr. 1059 

Ex.nr./£ 

Notulen van de vergadering 
in de Treveszaal op Maandag 31 Maart 1952, aangevangen 

des morgens te 10 uur en des middags voortgezet. 

7 

Aanwezigs De Minister-President Drees en de Ministers AlDregts,Beel, 
Van den Brink (morgenvergadering en middagvergadering 
t/m punt 12), Joekes, Lieftinck, Mansholt, Mulderije, 
Peters (morgenvergadering en middagvergadering tot 
punt 5), Hutten, Staf, Stikker (alleen morgenvergade
ring), Teulings, In 't Veld en Wemmers. 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen Blom en 
(bij de morgenvergadering en de middagvergadering 
tot punt 5) G-ötzen. 

Jjje#retaris; Wegens ziekte van Drs J.Middelburg, 
Jhr Mr A.J.M.van Nispen tot Pannerden, 

* Wnd Secretaris, 

!.• Notulen van de vergadering van 24- Maart 1952. 

Redactiewij zigingen 

Op blz 2, (punt 2 d), wordt aan bet slot de punt ver
anderd in punt komma. Hierna wordt toegevoegd; "indien een ge
strafte zich alsnog voor dienst in Nederland bereid verklaart 
en dienst neemt wordt hem de straf kwijtgescholden." 

Op blz 8, (punt 4 f)» regel 2 en 3S worden de woorden 
"voor de Minister van Buitenlandse Zaken" geschrapt. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen. 

%£l fi&C a«rHe,stauratie Treveszaal. 

Minister In 't Veld zal met de Directeur van de Rijks
gebouwendienst bespreken of het niet mogelijk is de restauratie 
zodanig te beperken, dat de vergaderingen van de RTC-West en 

. g die van de Ministerraad in de Treveszaal kunnen worden gehouden! 
'jy /Wellicht zou kunnen worden volstaan met het vernissen van de 
ÉtLUrf* .schilderijen. 

Voor de punten 2 b t/m 2 f zie middagvergadering. 

3. Uniezaken. 

G-een mededelingen. 

Buitenlands beleid. 

a. Representatie• 

Enige Ministers zeggen toe de receptie aangeboden 
door enkele Zuidamerikaanse staten in verband met de handels
vertegenwoordigers van die landen alhier, te zullen bezoeken. 
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ZEER GEHEIM 

4 f. De Raad van Eurojoâ  (Brief van de Minister van Buitenland-
~ leEaEerTad. 2ö Maart 1952, nr 2304, met "bijlagen; zie notu
len ME dd. 24 Maart 1952, punt 4c) 

De Minister-President stelt aan de orde het verslag 
van de tiende zitting van het Comité van Ministers van de Raad 
van Europa. Het is de Minister opgevallen, dat het Engelse voor
stel over een organiek verband tussen de Raad van Europa en de 
gespecialiseerde organisaties vrij zwevend is gebleven, terwijl 
het opvallende hierbij is, dat Engeland generlei verantwoorde
lijkheid wil aanvaarden. Minister Stikker deelt mede, dat door 
de plaatsvervangers de gedachte verder zal worden uitgewerkt; 
spreker is van gevoelen, dat vele moeilijkheden hieraan ver
bonden zijn. De Minister deelt verder mede, dat het in zijn 
voornemen ligt Mr Z. Baron van Voorst tot Voorst, de permanent 
vertegenwoordiger van Nederland te Straatsburg, tevens te be
lasten met de taak van plaatsvervanger van de Minister in het 
Comité van Ministers. De Raad kan zich hiermede verenigen. 

Minister Albregts is het opgevallen, dat het Comité 
van Ministers de kartelcontrSle niet geschikt acht voor regiona
le regeling (verslag blz 5-6). De Minister-President heeft 
hierin gelezen, dat men deze kwestie niet in Westeuropees ver
band wil regelen en dus buiten de Raad van Europa wil houden. 
Minister Stikker deelt mede, dat dit onderwerp tot verscheidene 
bezwaren aanleiding heeft gegeven. Hij verklaart zich bereid 
Minister Albregts de notulen ter zake te doen toekomen. 

'4 g« De Europese Landbouwgemeenschap (Zie notulen MR dd. 
"~^ 24 Maart 1952, punTTTT" 

Minister Mansholt brengt een kort verslag uit van de 
bespreking op de Landbouwconferentie. Hij zal de Raad nog een 
uitvoerig verslag doen toekomen. Ter vergadering zijn grote 
verschillen van mening naar voren gekomen. Niettemin is als voor
bereidende conferentie de bijeenkomst wel geslaagd. Alle voor 
Nederland essentiële punten zijn opengehouden. Nederland onder
vond van Frankrijk en Italië steun, maar de Belgische en Duitse 
afgevaardigden namen een ander standpunt in. Het Engelse stand
punt staat kennelijk in verband met het voorstel dierzijds met 
betrekking tot de Raad van Europa. Aan een werkgroep is opdracht 
gegeven gegevens te verzamelen. Op de agenda zijn o.a. drie pun
ten van institutionele aard geplaatst; o.a. de kwestie van een 
Hoge Autoriteit en de liaison met landen buiten de Europese 
Landbouwgemeenschap. De agenda voldoet aan de Nederlandse wen
sen. De Minister wijst op het essentiële punt, dat onmogelijk 
met achttien Ministers van Landbouw tot verreikende integratie-
besluiten kan worden gekomen. Met een enkele uitzondering zijn 
deze Ministers geneigd te zeer de interne landbouwbelangen te 
laten prevaleren. Het is van belang, dat voor het welslagen van 
een Europese Landbouwgemeenschap de Minister van Buitenlandse 
Zaken en Economische Zaken worden geïnteresseerd. Ernstige 
overweging verdient hoe de volgende bijeenkomst het beste kan 
worden voorbereid. De Minister zal zijn mening ter zake in de 
nota uiteenzetten. 

Ministerraad 
dd.31-3-1952. 
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