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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 

Op blz 4 
veranderd in "de v 

Op "blz 7 
•vangen 
deze 

doors"belang 
regel achter 

werd verwacht". 
Op blz 8 

wordt het gedeelte" 
t/m ..... do 

Peters sluit zich 
nopens de decorati 
eerder schriftelij 

,. punt 3 
erslagen 
(punt 

rijk min 
"zijn" t 

, (punt 
van de 
en weten 
aan bij 
evoorste 
k heeft 

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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dezelfden zijn, die deelnemen aan de trawlvisserij en de 
• vangst van verse vis. Minister Joekes deelt mede, dat de 
voorgestelde regeling het resultaat is van het overleg 
tussen de betrokken partijen. Nu ook het Algemeen Werkloos-
heidsfonds hiermede accoord gaat, zou spreker deze rege
ling wel willen aanvaarden. 

De Raad besluit het punt een week aan te houden, 
' teneinde nader overleg tussen Sociale Zaken en Volksgezond-
i heid en Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening te doen 
• plaatsvinden. 

7* Besluit bijzondere huurprijzen Elten (Ontwerp-besluit) 

De Minister-President deelt mede, dat van de 
zijde van Financiën de aandacht wordt gevestigd op de 
kwestie van de terugwerkende kracht van het ontwerp-besluit. 
Min: ster In 't Veld deelt mede, dat ingevolge de Huurwet 
bij algemene maatregel van bestuur uitzonderingen op de 
verplichting tot verhoging van de huur kunnen worden ge
maakt. Het onderhavige besluit zal moeten terugwerken tot 
1 Januari 1952, aangezien op dat ogenblik het besluit van 
de Landdrost om het gebied van Elten buiten de Huurwet te 
doen blijven is vervallen. Het voorgestelde besluit sanc-
tionneert overigens de bestaande toestand. De Raad verklaart 
zich accoord met het ontwerp-besluit. 

8. Instructie voor de Ministersconferentie te Parijs inzake 
die Korën^ën Staalgemeenschap Tarief van de Voorzitter van 
de Nederlandse Delegatie, aangeboden door de Minister van 
Economische Zaken dd. 15 Juli 1952, nr REA 586, met bij
lagen) 

Minister Van den Brink deelt met betrekking tot 
de voorstellen inzake het Raadgevend Comité mede, dat hij 
de heer Spierenburg opdracht heeft gegeven deze kwestie 
met het Nederlandse bedrijfsleven te bespreken. De Minister 
zou met de voorgestelde regeling wel accoord willen gaan. 
Wat de Hoge Autoriteit betreft wijst spreker er op, dat 
acht leden door de Regeringen worden aangewezen en het 
negende lid door cofptatie. Daarbij heeft elke Regering het 
recht van veto ten aanzien van de aanwijzing van een lid. 
Aangezien internationaal tussen de arbeidersvakverenigingen 
de afspraak is gemaakt de Waal Finet als negende lid van 
de Hoge Autoriteit voor te dragen doch van andere zijde 
hiertegen bezwaar wordt gemaakt, nu een van de beide Duitse 
leden vakverenigingsvertegenvoordiger is, lijkt het spreker 
wenselijk opheldering te vragen omtrent dit punt. Wat de 
salarissen betreft zal men zich er voor moeten hoeden deze 
te hoog te stellen, aangezien dit de Europese integratie 
zal schaden. Te dien aanzien zal Nederland gematigde voor
stellen moeten doen, waarbij men zal moeten stellen, dat 
het feitelijke bedrag zal moeten samenhangen met de plaats 
van vestiging. Bij vestiging in Nederland zal een salaris 
van % 15.000 zeer zeker voldoende zijn. Met betrekking tot 
het Gerechtshof ziet spreker niet in waarom de leden op 
dezelfde wijze gesalarieerd moeten worden als die van de 
Hoge Autoriteit. Volgens inlichtingen wordt de candidatuur 
van Serrarens, die van de zijde der vakverenigingen is ge
steld, ook door Frankrijk en België" gesteund. Spreker be
grijpt daarom niet waarom in de nota wordt voorgesteld om 
van Nederlandse zijde terughoudend tegenover deze candi
datuur te zijn. 
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^e Minister-President merkt op, dat de kwestie 
van de salarissen samenhangt met de belastingvrijdom. Een 
salaris van $ 20.000 belastingvrij komt in Nederland over
een met een bedrag van f.235.000. Als men dit ook aan de 
leden van het Gerechtshof zou geven dan zouden dezen een 
salaris hebben, dat vijftien maal het salaris van een 
raadsheer in de Hoge Raad bedraagt. De buitensporigheid 
dezer voorstellen wordt nog verscherpt door de pensioen
voorstellen. Daartegen heeft spreker een absoluut bezwaar. 
Het argument voor de hoge salarissen voor een lid van de 
Hoge Autoriteit, dat men te allen tijde gedwongen kan wor
den af te treden, zou een reden moeten zijn voorzichtig 
te wezen met de pensioenen. De voorgestelde regeling kent 
bovendien geen cumulatieaftrek. Het Franse voorstel houdt 
de verleiding in om bejaarde personen te benoemen, die dan 
na enkele jaren een zeer hoog pensioen zullen ontvangen. 
Het Nederlandse voorstel zou onmiddellijk ingaande pensi
oenen geven, zelfs reeds na een jaar, wel lager dan het 
Franse voorstel, maar nog absurd hoog. De Minister vraagt 
zich af of men aan deze functie wel een pensioenregeling 
moet verbinden. 

Minister Van den Brink deelt de algemene tenden
tie van de opmerkingen van de~M"ïnister-Presidents op de 
voorgestelde wijze zal men de Europese integratie in het 
hart bederven. 

Minister Wemmers merkt op, dat bij de acht leden 
van de Hoge Autoriteit_geen enkele vertegenwoordiger van 
de mijnbouw is. Minister Van den Brink verwacht, dat de 
Belgen iemand uit het mijnbedrijf zuTTen aanwijzen. 

Minister Beel merkt op, dat door de toevoeging 
op blz 5 van cle nota thans wordt voorgesteld, dat van 
Nederlandse zijde de candidatuur van een tweede Italiaan 
voor het Gerechtshof zal worden gesteund, in plaats van 
de candidatuur der vakbeweging (Serrarens). Spreker wijst 
er op, dat de voorstellen inzake Sararens en Finet nauw 
samenhangen, zodat men van Nederlandse zijde er zorg voor 
zal moeten dragen, dat deze afspraak geheel wordt nage
komen . 

De Minister-President deelt mede, dat van de 
zijde van FinancT'ën - is gëVraagd" wat het voor de Rijksbe
groting zal "betekenen als de KSG in Nederland wordt geves
tigd, terwijl er bovendien aandacht voor wordt gevraagd, 
dat dan mogelijk de Rijksgebouwendienst niet zal kunnen 
verhuizen, waardoor het ruimtegebrek van Financiën zal 
blijven bestaan. 

De Ministers Albregts en In 't Veld zijn van 
oordeel, dat in de nota aan enige bezwaren tegen vestiging 
van de KSG in Straatsburg te groot gewicht wordt gegeven. 

Minister Stikker betreurt het, dat er geen niaxw 
Kabinet is om deze zaak te behandelen? dit zal niet een
voudig zijn. Spreker is het met Minister Van den Brink 
eens, dat de voorgestelde samenstelling van het Raadgevend 
Comité het'maximum is wat voor Nederland bereikbaar is. 
Het is spreker niet bekend hoe het staat met de benoeming 
van het negende lid van de Hoge Autoriteit, waarvoor Finet 
door de vakbeweging is voorgesteld. Op zijn verzoek om 
inlichtingen aan de Internationale Vakbeweging heeft de 
Minister alleen een brief over Serrarens ontvangen. Minister 
Van den Brink is van oordeel, dat de Regeringen een andere 
benoeming dan die van Finet met hun veto onmogelijk zullen 
moeten maken. 

Minister Stikker is wat de salarissen van de 
Hoge Autoriteit betreft voorstander van een maximum van 
$ 15.000. Monnet heeft ditzelfde bedrag genoemd. Men zal 
echter moeten bedenken, dat in andere landen de woninghuur 
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aanmerkelijk veel hoger is. Als men tot concentratie van 
de zetels van KSG-, EDG enz besluit, is spreker voorstander 
van vestiging in Parijs, waar reeds de NATO gevestigd is, 
doch dan zal men met de hoge kosten van de huisvesting 
van het personeel rekening moeten houden. De hoogte van het 
salaris zal ook zodanig moeten zijn, dat mensen uit de in
dustrie bereid zijn een benoeming te aanvaarden. Daarbij 
is van betekenis, dat een lid van de Hoge Autoriteit afhan
kelijk is van het oordeel, dat over zijn beleid wordt uit
gesproken, terwijl hij na ontslag voor de tijd van drie 
jaar niet in het kolen- of staalbedrijf mag terugkeren. 
Minister Van den Brink merkt op, dat deze factoren niet 
gelden ten aanzien van het Hof. Minister Stikker erkent 
dit5 spreker is het er mede eens, dat de Të"den van het 
Gerechtshof niet op gelijke wijze worden gesalarieerd als 
die van de Hoge Autoriteit? de omstandigheden kunnen er 
echter toe leiden, dat dit Nederlandse standpunt niet te 
handhaven is. Met betrekking tot het pensioen is van Ne
derlandse zijde op ambtelijk niveau een regeling voor 
wachtgeld en uitgesteld pensioen voorgesteld, welke toen 
niet is aanvaard. Spreker blijft echter voorstander van 
wachtgeld en uitgesteld pensioen. De candidatuur Serrarens is 
een voorstel, dat internationaal naar ons toekomt. Als van 
Nederlandse zijde dit voorstel zou worden gedaan, zal men 
hem zien als een tweede vertegenwoordiger van Nederland. 
De voorzitter behoort Serrarens yoor te stellen; van Neder
landse zijde zal vanzelfsprekendisteun worden verleend. Wat 
de bezwaren tegen vestiging in Straatsburg betreft merkt 
de Minister, op, dat Monnet voorstander is van vestiging 
van alle organen van de KSG in Den Haag, waarbij hij de 
genoemde bezwaren tegen Straatsburg heeft vermeld. Ter 
verdediging van Den Haag zullen echter ook andere argumen
ten kunnen worden gebruikt. Er zijn aanwijzingen, dat ook 
andere landen naar samenwerking met de KSG streven. Engeland 
overweegt bv een voorstel om de taak van het Kolencomité 
van de ÖEEC over te brengen naar een Comité van de KSG en 
Engeland. Er zijn voorts aanwijzingen, dat in Denemarken 
en in Ziitserland grotere belangstelling ontstaat. In dit 
verband is het van belang dat Petitpierre van Zwitserland 
volgende week een bezoek aan Nederland zal brengen. 

Welke kosten voor Rijksrekening zullen komen als 
de KSG in Nederland zal worden gevestigd is nog niet bekend. 
Minister In 't Veld merkt op, dat bij vestiging van de KSG 
in Nederland zo gauw mogelijk met een nieuw gebouw voor de 
Rijksgebouwendienst zal worden begonnen. 

Minister Van den Brink zou de bepaling van de tac
tiek met betrekking tot~de candidatuur van Serrarens aan 
Minister Stikker willen overlaten, doch acht het wenselijk, 
te constateren, dat de Raad het er over eens is, dat een 
benoeming van Serrarens zo veel mogelijk zal worden bevorderd. 
Ke Minister-President merkt op, dat de internationale vak- • 
beweging de overeenstemming heeft bereikt, dat Serrarens 
en Einet zullen worden voorgesteld. Spreker verwacht, dat 
Serrarens wel benoemd zal worden. Als het echter niet lukt 
de beide candidaten in de organen van de KSG te benoemen, 
zal men over de gevolgen daarvan niet te licht moeten denken. 
Spreker stelt voor overigens met de onderhavige nota accoord 
te gaan. Aldus wordt besloten. 
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