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MINISTERRAAD 
Nr.1114 

Ex.nr. /Z-

Notulen van de vergadering 
gehouden in de Trèveszaal op Maandag 21 Juli 1952, 

aangevangen des middags te 2 uur. 

Aanwezig! De Minister-President Drees en de Ministers 
Albregts, Beel, Van den Brink, Mansholt, 
Maalderij e, Joekes, Peters, Rutten, Staf fran 
punt 2 d af), Stikker, Teulings, In 't Veld 
en Wemmers 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 
Blom en Götzen 

Secretaris; J.Middelburg 

1. Notulen van de vergadering van 14 Juli 1952 

4t. %/r/t § 

a. Redactiewijzigingen 
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a, regel 2, wordt "het verslag" 
van de centrale commissie". 
4 d), regel 5, wordt "geen" ver
der", terwijl aan het eind van 
oegevoegd wordts"dan aanvankelijk 

9), eerste volledige alinea, 
eerste zin "Minister Peters 
"als volgt gelezens"Minister 
de reeds gemaakte opmerkingen 
Hen en merkt op, dat hij reeds 
doen weten,". 

f b. Opmerking naar aanleiding van punt 3 a (Verslagen van 
s> ,de RTT£West"T 

Minister Peters deelt mede, dat zowel Dr Buiskool 
als Dr Da Costa G-omez er mede accoord zijn gegaan, dat de 
verslagen van de centrale commissie aan de leden van de 
delegaties worden verstrekt. 

fq. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a. Instelling ambtelijke commissie voor exportbevordering 
(Brief van de Minister van Economische Zaken dd. 10 J'uli 
1952, nr REA 582) 

Minister Wemmers heeft gezien, dat in de werk-
commissie, welke men naast de algemene ambtelijke commis
sie wil instellen, geen vertegenwoordiger van Verkeer eö 
Waterstaat wordt voorgesteld, terwijl hierin wel een drietal 
ambtenaren van Economische Zaken zitting zouden hebben. 
Minister Stikker dringt er op aan een vertegenwoordiger 
van Buitenlandse Zaken in de werkcommissie op te nemen. 
Minister Van den Brink merkt op, dat afgezien van de fis
cale voorzieningen, alle maatregelen, welke in de export
nota zijn genoemd, door Economische Zaken moeten worden 
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2°. Minister Rutten deelt mede, dat de oprichting van een 
c"yê"lotron in Delft moet worden beschouwd als een werkob-
ject voor de studenten, waarvan de vergelijking met de 
Amerikaanse apparaten onmogelijk is, zodat in het kranten
bericht over deze plannen overdreven wordt. 

3. Uniezaken 

De Raad heeft hierover geen opmerkingen. 

4. Buitenlands beleid 

Studieopdracht inzake Europese integratie (Zie notulen 
MR dd. 14 Juli 1952, punt 4 c en"T0"7 

Minister Stikker deelt mede, dat bij de bespre
king van het Ministerscomïté' van de KSG in Parijs mogelijk 
Van Franse en Italiaanse zijde zal worden voorgesteld de 
studieopdracht inzake de politieke integratie, neergelegd 
in artikel 38 van het EDG—verdrag, niet aan de Assemblee 
van de EDG- te verstrekken, doch reeds thans aan de Assem
blee van de KSG. Van de zijde van Nederland, dat nog geen 
nieuw Kabinet heeft, zoute dien aanzien kunnen worden 
gesteld, dat hiermede alleen zou kunnen worden ingestemd, 
indien de betrokken Regeringen tevoren in onderling over
leg kunnen komen tot de vaststelling van richtlijnen. Minis-
^ e r Van den Brink kan zioh met het desbetreffende memoran
dum van Buitenlandse Zaken verenigen? in plaats van over 
richtlijnen te spreken zou de Minister het beter achten 
vraagpunten op te stellen, aangezien dit het in te stellen 
college de indruk geeft vrijer te zijn. Minister Stikker 
merkt op, dat een van de belangrijkste punten bij dit 
vraagstuk is, hoever de economische integratie moet zijn 
voortgeschreden om een politiek orgaan er boven te kunnen 
bouwen. Spreker heeft op zijn Departement gevraagd een 
memorandum op te stellen, dat eventueel naast het Itali
aanse kan worden ingediend. Het ontwerp-memorandum is 
naar sprekers oordeel iets te rigide, zodat hij naar een 
wat soepeler formulering heeft gezocht, met name wat be
treft de kwestie van de richtlijnen. De Raad verklaart zich 
overigens accoord met het standpunt, dat wordt voorgesteld 
van Nederlandse zijde in te nemen. 

5» Naturalisatie van Heinrich P.Berten en 16 anderen; van 
Eduard Boh en 17 anderen; van GUnter D.Cohnen en 19 an
deren en van Maria W.Kampes en 15 anderen (Wetsontwerpen) 

Zonder discussie aanvaard. 

Zü fciW 6» Aanspraak wachtgeld haringirijfnetvisserij (Ontwerp-besluit) 

5 7 ^ De Minister-President merkt op, dat het gevolg 
/%$,: / A^M**^ v a n de vergroting van het aantal werkdagen is, dat de werk

loos geworlen vissers in de hariigirijfnetvisserij de wacht-
/. geldperiode overslaan, waardoor voor deze categorie het Rijk 

via het AWP de helft van de kosten voor zijn rekening zou 
moeten nemen. Financiën stelt de vraag of het juist is, dat 
men de haringdrijfnetvisserij van de andere ondernemingen, 
welke tot de betrokken bedrijfsvereniging behoren, heeft 
afgezonderd. Minister Mansholt heeft zich er eveneens over 
verbaasd, dat de haringdrijfnetvisserij geheel op zichzelf 
wordt beschouwd, terwijl de hierbij werkzame arbeiders 
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