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Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 15 September 1952 in de Trèveszaal, 
aangevangen des morgens te 19 uur en des middags voort

gezet 

L 
/ r.A? Aanwezigs De Minister-President Drees en de Minister* 
'M Jb' . . Q" Algera, Beel, Beyen (vanaf punt 2 h), De Bruijn. 

j&C4&$i.'' Cals, Donker, Kernkamp, Van de Kieft, Luns, 
Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en 
Zijlstra I $ÓL&A%> 
Tevens zijn aanwezig de Algemeen Vertegenwoor
digers van Suriname en de Nederlandse Antillen 
Pos en Debrot 

Secretarisi J.Middelburg 

De Minister-President begint de vergadering met 
een woord van welkom aan de nieuwe Minister van Maatschap
pelijk Werk, Van Thiel. 

1 a. Notulen van de vergadering van 1 September 1952 

Nagekomen redactiewijziging 

Op blz 3, regel 14 van onder, wordt "Minister 
Rutten" veranderd in "de Prioriteitscommissie". 

1 b. Notulen van de vergadering van 2 September 1952 

De Notulen worden ongewijzigd goedgekeurd. 

1 c. Notulen van de vergadering van 5 September 1952 

Redac tiewi j zJglngen 

Op blz 1, punt 2 a, regel 5 en S, worden de 
woorden "als men deze niet reeds bij de beëdiging heeft 
gesproken" geschrapt. 

Op blz 5, punt 4, regel 23, worden de woorden 
"naar een gekozen vorm" vervangen door "naar een recht
streeks gekozen assemblee", 

1 d. Notulen van de vergadering van 8 September 1952 

1 . Redactiewijzigingen 

Op blz 2, punt 2 c, alinea 1, regel 6, wordt de 
volgende zin ingevoegd?"De Minister van Financiën stelt zich 
daarbij voorshands op het standpunt, dat legering van Ne
derlandse troepen in Duitsland alleen kan worden overwogen 
als daarvoor geen nieuwbouw nodig is." Op regel 18 worden 
de woorden "in het kader van" veranderd in "door". Op regel 
24 vervallen de woorden "als militair attaché", terwijl op 
de daaropvolgende regel "extra toelage" wordt vervangen door 
"bijzondere vergoedingen". Aan het slot van de tweede 
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Voorbereidingen inzake Europese Politieke Gemeenschap 
notüïen MR 'ddT3~September 1952, punt 4) 

De Minister-President merkt in aansluiting aan 
het vorige punt op, dat grote haast zal moeten worden ge
maakt met de opstelling van een vragenlijst, die aan de 
nieuwe assemblee zal worden gegeven. De Regering heeft voor 

AMJ/ &4> haar eigen voorlichting reeds een interdepartementale com-
- ̂ missie ingesteld; de gedachte bestond ook een Staatscommis

sie te benoemen, welke dan zou moeten -rapporteren voordat 
Regering haar standpunt bepaalt. Hiervoor zal thans eeh-

ĵ f̂cer geen tijd zijn. Minister Beyen merkt op, dat in de re-
V dactiecommissie iedereen zag,"dat de genoemde termijn van 
4 */*"/ z e s maanden te kort was. In verband hiermede zou spreker 

J fai 'tM'&tCAwei a a n ae gedachte van de instelling van een Staatscommis
sie willen vasthouden. De Minister-President stelt voor 
thans een andere weg te volgen, nl e en opdracht geven aan 
de interdepartementale commissie, dan in de Ministerraad 
eventueel enige vergaderingen aan dit onderwerp wijden 
en vervolgens overleg plegen met de Nederlandse leden van 
de nieuwe assemblee en eventueel ook met de Commissie voor 
Buitenlandse Zaken. Met de Voorzitter, van de Tweede Kamer 
zou te bespreken zijn hoe het overleg met de parlementsleden 
ware te regelen. Minister Mansholt kan er mede accoord gaan, 
dat geen Staatscommissie wordt ingesteld, doch wijst er op, 
dat de ambtelijke commissie een te groot lichaam is. In 
vorige jaren is met vrucht gewerkt door enkele hoofdambte
naren opdrachten tot voorbereiding van dergelijke zaken te 
geven. Minister Beel begrijpt, dat een Staatscommissie niet 
m^er kan worden ingesteld nu op zo korte termijn moet worden 
gehandeld. Spreker acht het wenselijk enkele figuren aan te 
wijzen, die nagaan, welke gevolgen de politieke integratie 
heeft voor andere terreinen. Voorts zal moeten worden be
dacht, dat niet alleen bij de parlementsleden doch in 
bredere kring belangstelling voor deze zaak bestaat. De 
Minister-President merkt op, dat er behoefte bestaat aan 
een 'cö'mmissTe, di¥ de Regering rechtstreeks voorlicht en' 
waarmede de Ministers zelf geregeld in contact staan. 
Spreker stelt voor, dat de Ministers Beyen en Luns met hem 
hierover overleggen en vervolgens een voorstel indienen 
voor de volgende vergadering van de Ministerraad. Aldus 
wordt besloten. 

d. Benelux 

Minister Beven is benaderd door Van Zeeland met 
jfi.eWf l%£ fa ^e v r a aS binnenkort" een' Ministersbespreking te houden, zo

als indertijd in Goes is belegd. Minister Zijlstra deelt 
• y > ^ /mede, dat hij tegenover Minister Duvieusairt "het- "vöorbehoud 

heeft gemaakt, dat de Ministers eerst voldoende in de mate
rie ingewerkt moeten zijn, voordat een Ministersconferentie Jf kan worden gehouden. Spreker heeft de indruk, dat deze om
streeks half October zal kunnen plaatsvinden. De Minister-
| Pre sident acht liet wenselijk; dat thans reeds o pdra cht"" wo r d t 
gegeven om de a.s.conferentie voor te bereiden. 

3 e. Bezoek van Minister Luns aan Amerika 

Minister Luns brengt in het kort verslag uit 
over zijn bezoeken aan Trygve Lie, Acheson en Palar. Met 
Li e heeft de Minister behalve over de komende vergadering 
van de Assemblee, gesproken over de strijd in Korea. Daar
bij opperde Lie het voorstel, dat meer Europese troepen 
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