
MINISTERRAAD 
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JkJiiCt* 0&W '• Notulen van- de ve rgade r ing 
O / . X- gehouden op Maandag 20 October 1952 in de zaa l van 
/ /K&CSCCQUA J u s t i t i e , .aangevangen des morgens t e 11 uur en des 
a JY/J*jap f J\ middags v o o r t g e z e t 

w. Aanwezig; De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel^ He Bruijn, Cals, Donker, Kernkamp, 
Van de Kieft, Luns, Mansholt, Staf, Suurhoffr 
Van Thiel, '.vitte en Zijlstra (bij de punten 
1 t/m 2 d en 17)(Afwezig is Minister Beyen 
wegens verblijf in het buitenland) 

Tevens is aanwezig de Wnd Algemene Vertegen
woordiger van Suriname Mr H.L.de Vries (bij 
punt 13) 

Secretariss J.Middelburg 

1 a. Notulen van de vergadering van 13 October 1952 

1 . Redactiewijzigingen 

Op blz 8, punt 5? wordt regel 3 van onder ge
schrapt. Hiervoor in de plaats komts"het is niet afge
sproken, dat deze". 

tf 

Aff 

2 . Opmerking naar aanleiding van punt 2 e (Toepassing 
" v r e emdelirig envo o r ïïclirif :fcë"h""op"~In dqne si er°ŝ  

Minister Suurhoff dacht de kwestie van de 
werkvergunningen^ chrTf'tëTi'jk te behandelen. Minister 
Donker merkt op, dat strikt, genomen voor Indonesiërs 
werkvergunningen nodig zijn, doch dat misschien artikel 
24 van het Uniestatuut, dat een gunstiger behandeling 
van de wederzijdse burgers mogelijk maakt, te dezen aan
zien van toepassing kan zijn. Dit zal door Sociale Zaken 
en Volksgezondheid dienen te worden bekeken. 

Spreker merkt voorts op, dat in 1951 een wet 
is tot stand gekomen met een nationaliteitsregeling voor 
de Overzeese Rijksdelen. Volgens de tekst van deze wet 
zijn Indonesiërs vreemdelingen, doch er heeft een nota
wisseling met de Eerste Kamer plaatsgevonden, waarbij de 
leden Kolff en Molenaar er op wezen, dat de rechter een 
ander oordeel hierover zou kunnen uitspreken. Spreker_ 
gelooft intussen, dat de tekst terzake wel duidelijk is 
en zou thans noodzakelijke maatregelen tot uitleiding 
van enkele Indonesiërs, die communistische agitatie voe
ren, tot uitvoering willen brengen. De- Raad verklaart 
zich hiermede accoord. 

3°. Opmerking naar aanleiding van punt 2 g(De kosten_van 
de buitenlandse dienst; 

Minister Staf deelt mede, dat de opmerking, dat 
er zestig personeelsTeden van de ambassade in Londen zouden 
ressorteren onder de militaire Departementen, niet juist 
is. Zelfs als men werksters e.d. meetelt, komt spreker 
niet verder dan veertig man. 
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ZEER GEHEIM -9- Ministerraad 
dd.20-10-1952 

M I D D A G V E R O A E E R I 

3 e. Europese politieke-integratie (Zie notulen MR dd. 16 
October 1952, punt IJ 

/ * 

'Jf£ O*fo "ft Minister Luns deelt mede, dat de deskundigen der 
zes landen in Bonn een vragenlijst hebben opgesteld. Het 

i -Uyis een slordig en weinig fraai stuk geworden, dat slechts 
' 2 ^ ^ f * l ^ e e n zwakke afglans is van het ontwerp-programma, dat de 
y<Q 2/iS ly werkgroep van de assemblee ad hoc in Brussel heeft opge-

*>7['/ft0 7 steld. Medegedeeld is, dat wordt aangenomen, dat de Rege-
/A / £ t̂ringen der zes landen met dit stuk accoord gaan als van-
^^,; tOf/W*** daag geen reactie wordt gehoord. Mr Van Kleffens is van 

mening, dat het de voorkeur verdient het stuk toch wel te 
aanvaarden, aangezien het in algemene bewoordingen de pun
ten bevat," welke de Nederlandse Regering er gaarne in op
genomen zag. De Minister-President is van oordeel, dat in 
de vragenlijst duidelijk staat wat de Eransen willen. Spre
ker acht het woord "monetaires" in de vragenlijst mis
plaatst, aangezien het niet alleen gaat om monetaire maat
regelen, doch ook en vooral om vermindering van invoer
rechten en tenslotte een douaneunie. Minister Mansholt 
betreurt de houding van de Eranse en Italiaanse Regering. 
Spreker wijst voorts op de noodzaak, dat Nederland ver
tegenwoordigd is door mensen, die duidelijk kunnen maken, 
waarom de economische zaken voor Nederland het belang
rijkst zijn. De Raad besluit aan de Secretaris van de 
Raad van Ministers mede te delen, dat de Nederlandse Re
gering met toezending van de vragenlijst aan de assemblee 
ad hoc accoord gaat als in bovengenoemde vraag het woord 
"monetaires" wordt geschrapt. 

De Minister-President deelt mede, dat bij de 
bespreking met de Commissie voor Buitenlandse Zaken van 
de Tweede Kamer een vergaande mate van overeenstemming 
bleek te bestaan. Ook van die zijde wordt een nauw contact 
(met de Regering) voorgestaan en het werken met de Neder
landse (Regerings)experts op prijs gesteld. 

Minister Luns wijst er op, dat een zware taak 
komt te vallen op de drie Nederlandse leden in de assem
blee ad hoc, waardoor het contact met hen van groot be
lang is. Minister Mansholt acht het zeer v/aardevol om met 
deze gedelegeerden të""bespreken of zij het nuttig achten 
om een zo gunstig mogelijke positie in de assemblee ad 
hoc in te nemen, dat de Regering naast de gemeenschappe
lijke vragenlijst nog een aantal pertinente vragen stelt. 
Spreker stelt voor, dat de Commissie-Van Kleffens deze 
pertinente vragen zal ontwerpen als bedoelde gedelegeer
den hieraan behoefte blijken te hebben. Aldus wordt be
sloten. 

Minister Luns deelt mede, dat Mr Van Kleffens naar 
zijn post in Lissabon wil terugkeren en dat Minister Beyen 
voornemens is Mr S.J.R.de Monchy te polsen om als opvolger 
op te treden. Minister Mansholt acht het wenselijk hierover 
thans nog geen besluit te nemen, om gelegenheid te hebben 
nog eens over de opvolger van Van Kleffens als voorzitter 
der Commissie te denken. 

De Minister-President antwoordt »p een vraag of 
de Commissie nog haar werk" möat voortzetten, dat deze zal 
moeten nagaan hoe van Nederlandse kant op de vragen van de 
gemeenschappelijk lijst zal kunnen worden geantwoord. Bo
vendien zal de Commissie nog eventueel de eerder bedoelde 
pertinente vragen als aanvulling van de vragenlijst moe
ten ontwerpen. 

MÈÊi -ïo-


