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Notulen van de vergadering 
gehouden in de Trèveszaal op Maandag 1 September 1952, 

des middags te 2 uur. 

},&<tfC41. ? Aanwezig! De Minister-President Drees en de Ministers 
Albregts, Beel, Van den Brink, Joekes, Mansholt, 
Mulderije, Peters, Staf, Stikker, Teulings, 
In 't Veld. en Wemmers (Afwezig is Minister Rutten) 

Tevens zijn aanwezig de Staatssecretarissen 
Blom en G-b'tzen 

Secretaris? J.Middelburg 

!•• Notulen van de vergadering van 25 Augustus 1952 

a. Redaotiewijzigingen 

regel 8 van onder, vervalt 
van de luchtvaart". Op 

Op blz 1, punt 2 as 
de zin "Er zal ook .... t/m . 
regel 5 van onder wordt "dit" vervangen door "het lucht
verkeer". 

Op blz 6, punt 11, alinea 2, regel 1, wordt 
tussen "stelt voor" en "het copi'ëren" ingevoegd! "in 
beginsel accoord te gaan met de conclusies van het rap
port, doch". 

1 b. Opmerking naar aanleiding van punt 5 (Naturalisatie van 
Vili"am~G-7B.Angermeyer en 1*9 anderen)-" 

Minister Mulderije doet enige nadere mededelin
gen omtrent degene, die als nr 17 op het desbetreffende 
Wetsontwerp was vermeld. Spreker meent, dat er geen aan
leiding is hem uit het Wetsontwerp te schrappen. Minister 
Mansholt is bereid zich hierbij neer te leggen. Be Raad 
aanvaardt vervolgens het Wetsontwerp. 

c. Opmerking naar aanleiding van punt 11 (Copiëren van 
bevolkingsregisters") 

Minister Beel deelt mede, dat de persoonskaar
ten bij verhuizing naar andere gemeenten binnen het land 
steeds worden doorgezonden, zodat de gedachte om met in
gang van 1 November van nieuwe persoonskaarten een af
schrift te laten maken geen zin heeft. 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

a.» De overdracht van de portefeuilles 

De Minister-President neemt aan, dat het besluit 
tot benoeming van het nieuwe Kabinet 's middags zal wor
den getekend en gecontrasigneerd. Aangezien op Dinsdag
morgen de beëdiging van nieuwe'Ministers zal plaatsvinden 
en 's middags de eerste vergadering van het nieuwe Kabinet 
wordt gehouden, lijkt het spreker het beste, dat de over
dracht van de portefeuilles op Woensdagmorgen zal plaats
vinden. Spreker stelt voor, dat hij aan de nieuwe Ministers 
zal verzoeken zich met hun voorganger in verbinding te 
stellen om een nadere afspraak omtrent de overdracht van 
de portefeuille te maken. Aldus wordt besloten. «„ 
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Minister Teulings heeft vernomen, dat ten aan
zien van de begroting van Onderwijs nog over een tweetal 
punten een beslissing moet worden genomen. De eerste 
kwestie heeft betrekking op de oprichting van nijverheids-
scholen. De Minister-President merkt op, dat met Minister 
Lieftinck was overeengekomen het bedrag, dat voor deze 
scholen wordt aangevraagd,te verlagen; in de toelichting 
was echter hetzelfde aantal scholen gehandhaafd. Spreker 
stelt voor thans niet dit grotere aantal te vermelden. 
Aldus wordt besloten. 

Minister Teulings heeft voorts het voorstel 
ontvangen om voor een driëüal scholen (in Breda, G-roenlo 
en Leiden) wel een bedrag op de begroting te plaatsen, 
doch dit te blokkeren. De Minister-President heeft ver
nomen, dat dit niet met Minister Lieftinck xs afgesproken. 
Indien nog nader overeenstemming met de Minister van 
Financiën wordt verkregen, zal men dit punt in de Memo
rie van'Antwoord nog_kunnen wijzigen. 

Minister Stikker informeert of op de begroting 
van Buitenlandse ZaïEen rekening moet worden gehouden met 
de benoeming van twee Ministers. De Minister-PresidBnt 
acht dit thans niet mogelijk; in de MiXlioenennota zal 
worden vermeld, dat nog wijzigingen in de begrotingen 
nodig zullen zijn in verband met de andere indelingen. 
Spreker merkt op, dat er voorts nog andere kwesties 
zijn o.a. bij Sociale Zaken en Volksgezondheid, welke 
thans niet behandeld kunnen worden, aangezien hieromtrent 
nog geen besprekingen met de Minister van Financien heb
ben plaatsgevonden. Dit zal dus eerst nader voorbereid 
moeten worden. 

c. Begrotingshoofdstukken 

De Minister-President stelt voor de afzonder
lijke begrotingshoofdstukken thans niet nader te bespre
ken. Aldus wordt besloten. 

12. Coördinatie van het nationale Regeringsbeleid met betrek
king tot de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal 
t Brief, van de Minister van Economische Zaken dd. 19 I"ugus-
tus 1952, nr 33.134, met bijlage REA nr 593) 

De Min i s t e r-Pre si d ent acht het wenselijk de 
behandeling van het onderhavige stuk aan te houden. 

Minister Wemmers is van oordeel, dat de be
handeling van de zaken van de KSG bij Economische Zaken 
dient te blijven. Minister Stikker acht het juist, dat 
het nieuwe Kabinet hierover een beslissing zal nemen. 
Spreker is van oordeel, dat in geval de KSG zich met 
politieke vraagstukken gaat inlaten Buitenlandse Zaken 
dan de coördinerende instantie behoort te zijn. Minis
ter Van den Brink is er tegenstander van om aan de 
Assemblee van de KSG op te dragen over de politieke in
tegratie te spreken. Spreker heeft overwogen of bij 
Buitenlandse Economische Betrekkingen dan wel bij Handel 
en Nijverheid de coördinatie van de vraagstukken betref
fende de KSG zal moeten plaatsvinden; het betreft hier 
eigenlijk geen buitenlandse economische betrekkingen, 
doch de verhouding tot een supra-nationaal orgaan. 

De Raad besluit vervolgens dit punt aan te 
houden. 

_8-


