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Ex.nr /Jt 

anwezig: de Minister-President Drees en de Ministers 
Algera (hij de punten 1 t/m 3 b en 4 t/m 18] 
Beel, Beyen, De -Brui3n, Cals (bij de punten 
1 t/m 3 b en 10 t/m 18), Donker, 
Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, 
Witte en Zijlstra (Afwezig is Minister Kernkamp 
wegens verblijf in het buitenland) 

Van 
Van 

de Kieft, 
Thiel, 

Secretaris; J. Middelburg 

1. Notulen van de vergadering van 17 November 1952 

Redactiewijzigingen 

Op blz 5 > eerste volledig 
evoegd ", zodra 
De voorlaatste 

telt voor 

na "voorbereid" WM 
Voorlopig Verslag", 
aldus gelezen; "Spreker 
dat hij na het Voorlopig V 
nisters Beel, Van de Kieft 
missie in te stellen." 

Op blz 6, punt 2 g, 
16, wordt "wonderlijk" vervan 

;e alinea, regel 9 wordt 
kennis genomen is van het 
zin van deze alinea wordt 
er mede accoord te gaan, 

rslag contact opneemt met de Mi-
en Zijlstra om een ambtelijke oom-

tweede volledige alinea, regel 
;en door "weinig effectief". In 

punt 3 a, derde volledige alinea, regel 10, wordt "Spreker is 
van oordeel" vervangen door "Op grond van de mededelingen van 
Minister Beyen wil spreker er geen bezwaar tegen maken". 

Op blz 11, vierde volledige alinea, wordt de laatste 
')&Ut*cce fon z i n vervangen door; "Minister dat hijgerst Witte merkt op, 

de richtlijnen heeft 
dat Romme wel waarde 

na de Kabinetsformatie /foot Rommo over 
gesproken en dat hieruit z.i. blijkt, 
aan de richtlijnen hechtte, doch hem niet heeft meegedeeld, 
dat deze voor zijn partij een absolute binding vormden." 

Op blz 13i eerste alinea, regel 3» wordt "de Minis
ters van ,de KVP steun te verlenen-" vervangen door "het Kabi
net met negatie van de richtlijnen zover in de richting van 
de eigen wensen te dringen, dat nog juist geen Kabinetscri
sis ontstaat". 

Op blz 17, punt 13, tweede alinea, regel 8, wordt 
na "dat" ingevoegd "aanstonds" en het slot van deze zins 
", aangezien niet alleen Duitsers de grens passeren" geschrapt. 
De vijfde alinea, regel 16, wordt gelezens "dat bij degenen, 
die tot een betrekkelijk korte gevangenisstraf zijn veroor
deeld, herhaaldelijk aan het vasthouden van de gehele straf
tijd de voorkeur wordt gegeven boven voorwaardelijke invrij
heidstelling, ....". 

Op blz 18, tweede alinea, regel 3, wordt "Hieromtrent 
is afgesproken" vervangen door "Er wordt van uitgegaan". In 
regel 10 moet in plaats van "150.000" gelezen worden "ruim 
100.000". 

Op blz 19, tweede volledige alinea, regel 3, wordt 
"is tegengewerkt" vervangen door "zo beperkt mogelijk is ge
houden" . 

Ut. 
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13« Het vraagstuk der Europese integratie (Nota van de Minister 
van Buitenlandse Zaken dd. 14 November 1952, nr 6938, GS met 
bijlagen) 

Minister Van de Kieft is het nog niet duidelijk, 
welke verplichtingen deze nota inhoudt. Minister Beven deelt 
mede, dat de nota meer bedoeld is om na te gaan of de Minis
terraad met de strekking instemt. Voorts bevat de nota enkele 
concrete voorstellen, o.a. over de instelling van een nieuwe 
commissie. 

Minister Algera heeft er geen bezwaar tegen de kwes
tie van de beperking van de unanimiteit in studie te nemen, 
doch is er wel tegen als dit zou worden medegedeeld. 

Minister Suurhoff merkt op, dat in de nota herhaal
delijk gesproken wordt over sociale integratie, welk begrip 
echter nergens wordt uitgewerkt. Tot nu toe bestonden er op 
dit gebied hoofdzakelijk wederkerigheidsverdragen. Spreker is 
het eens met de gedachte op blz 11 van de nota, dat de Neder
landse Regering zal moeten komen met plannen op speciale eco
nomische gebieden. Hij ziet echter een tegenstrijdigheid met 
de conceptie in de laatste alinea van blz 9, dat de bevoegd
heid van het supra-nationale orgaan bij tract'aat tot andere 
gebieden kan worden uitgebreid, waarbij immers elk land dit 
zal kunnen weigeren. Spreker geeft daarom de voorkeur aan de 
gedachte van blz 11. 

/ — 6M^/wU/t^~fcj&* Minister Beel jfcitat met bctrakking tot dologiolatis-
rtt // ZfPAd^i VJS .bév̂ -ag-dh-cdon o-p; -dat in-de nota -worj:ĵ _̂ s-ogd̂ ^̂ t',"aê .e 
^^ <*y\$*^ vooral op het'sociaal-e co nomls_cJâ --̂ v̂ Ê̂ ógeli jk zullen zijn, 

tÜttfCt faffc Avdoch niet op -het gBJo^&6r^axTde EBG en de KSG. Men komt dan 
•ftLj jC^/^iAU^^^^^J^^^1^^^^ terrein, waarbij de kans groot is, dat men 
75 /& jfo' stjlfd^cBZ-G)^ het pO'1-arfejreke vlak k-wb. 

v^^" SÉP* &*Ue,A£ /&^ Minister Mansholt ziet in de nota een eerste stap om 
pt^£*£ti/J&u' een beleidslijn met betrekking tot de Europese integratie 

/ y /iijgt^, vast te stellen, waaraan dringend behoefte was. Nu men aan 
het beginpunt staat zijn de moeilijkheden hierbij zeer groot ^ sT {/ , >. 11c D u c g i i i ^ u u u o ucia. o s i j i l u. e i n u c i x i j n . i i c u B i i i i x e i u i j s c c i 5 i u u i n 

ifg&tCf & <^5*^jHet is echter van belang, wanneer van Nederlandse zijde, tel-
>£ /Sy(/&CUê*-&/ kens als zich bepaalde situaties voordoen, een constructieve 

j SJ*S\/A • / bijdrage voor de oplossing kan worden gegeven, waarmede ook 
tffa^ft*^y™^ wordt voorkomen, dat Nederland teveel medegenomen wordt. Bij 
Jfa0^b$r& Jc&c de totstandkoming van de Kolen- en Staalgemeenschap is wel 
g-^^J^J^/& gebleken, dat ook een klein land invloed kan hebben. 

&&£> *^>A**'(f*'* De Minister-President herinnert er aan, dat in Lu-
m/Ad fat) &%£ xemburg is afgesproken, dat een overleg tussen de Assemblee ad 
P^)/> £* yf,y7^^iQC e n ̂ e ̂ aa(^ van Ministers zal plaats vinden. Intussen is 

J>*// ^* f ' de Assemblee ad hoc druk met haar werkzaamheden bezig, doch 
/Z£J&/fó&t* >é^>de Raad van Ministers heeft niet zelf een vragenlijst vastge-

,^-ji *steld en ook geen beslissing genomen over de vorm van het 
föjbUl^, &>*" overleg met 'de Assemblee ad hoc. Anders dan Van Zeeland bevalt 
/fc,y, /foéU?/ spreker de methode om deze Assemblee maar haar gang te laten 
yfl^/,/ ff^a gaan niet. Als de andere regeringen niets doen, stelt spreker 

Zü&Ct'l€ **f-»het op prijs, dat de Nederlandse Regering zich tot de Assemblee 
tfasYtMï-./^<é*t ad hoc zal wenden. Zakelijk zal ten aanzien van de functionele 

/ integratie kunnen worden voorgesteld, dat naast kolen en staal 
^yop bepaalde terreinen (zoals landbouw en verkeer) integratie 
Jv-wordt voorbereid. Spreker hecht voorts sterk aan de algemene 

~-y. ~-yt*gQdachte van een douane-unie. Deze is bij Benelux tot stand 
$%l/&&lélt, ty gebracht en is ook van veel betekenis. Pogingen om verlaging 

j /c^Jj van invoerrechten te krijgen langs andere wegen hebben tot nu 
-ctA*4^ ' ' toe weinig resultaat opgeleverd, zoals de GATT bewijst. Als 
fótirffete w2^smen deze gelegenheid niet aangrijpt om tot een groter gebied 

.- te komen, waarin de handel niet door invoertarieven wordt ge-
f-w^**- hinderd, zal men dit doel niet bereiken. Het is daarbij duide

lijk, dat men niet plotseling tot een vrij verkeer binnen de 
landen zal kunnen komen. De kwestie van de unanimiteit acht 
spreker zeer moeilijk. Unanimiteit heeft voor de kleine lan
den bij belangrijke kwesties, zoals ten aanzien van de defen
sie-bijdrage, grote betekenis. Als men de unanimiteit echter 
te ver uitstrekt, kan de nieuwe organisatie niet werken. Men 
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zal dan ook kunnen denken aan de instelling van een senaat 
met regeringsvertegenwoordigers als leden. Als belangrijke 
vragen ziet spreker op welke essentiële punten aan unanimiteit 
moet worden vastgehouden, op welke punten legislatieve "bevoegd
heden zouden kunnen worden toegekend en in hoeverre overzeese 
gebiedsdelen van de deelnemende landen bij de integratie be-, 
trokken zouden moeten worden. 

Minister Beven wijst er in zijn antwoord op, dat de 
punten aan het eind van § 7 (afwijzing van directe verkiezin
gen, in studie nemen van de toekenning van legislatieve be
voegdheden aan de Assemblee én van een beperking van de eisen 
van unanimiteit) in de Assemblee ad hoc in bespreking zijn. 
Voorshands is de Regering gekant tegen, beperking van de eis 
van unanimiteit ten aanzien van verschillende onderwerpen 

in de KSG en de EDG, 'waarbij echter de mogelijkheid van ver
breking van de unanimiteit niet volstrekt wordt afgewezen, 
bv. bij de economische integratie, hetgeen ook niet in het 
belang van Nederland zou zijn. Hetzelfde geldt voor de toe
kenning van legislatieve bevoegdheden aan de Assemblee. Een 
moeilijkheid hierbij is, dat bij vroegere samenwerkingen geen 
forum is ontstaan, waarop het algemeen belang naar voren kan 
komen, met uitzondering van de EDG- en de KSG. Spreker kan 
zich politieke integratie als zodanig niet voorstellen. Deze 
heeft betrekking op de defensie, op economisch gebied, enz. 

Waar aanleiding van de opmerking van Minister Suur-
hoff ziet spreker geen tegenstelling tussen de bladzijden 9 en 
11. Als de Regering overweegt op welk terrein overdracht van 
souvereiniteit mogelijk is, zal zij dit zelf bepalen; spreker 
kan zich niet voorstellen, dat aan een nieuw orgaan zou wor
den overgelaten te zeggen, dat het voornemens is een bepaald 
gebied daarbij te betrekken. Inderdaad is sociale integratie 
een vage uitdrukking; gedacht is aan harmonisatie van sociale 
verzekering, lognpolitiek en dergelijke. 

De Minister erkent, dat de samenwerking van de rege
ringen in deze kwestie niet zo vlot is gelopen. Spreker neemt 
te dezen aanzien het standpunt in, dat de Nederlandse Regering 
binnen niet te lange tijd zich langs diplomatieke weg tot de 
leden van de Raad van Ministers moet wenden. De Minister-Presi
dent vreest, dat men langs de diplomatieke weg te laat zal 
komen. Spreker meent, dat de Regering zich rechtstreeks tot de 
Assemblee zal moeten wenden. 

Minister Zij Istra is met betrekking tot de passage 
op blz 11 inzake het afschaffen der handelsbelemmeringen per 
product of groep van producten van oordeel, dat de weg van de 
functionele integratie na de KSG en eventueel de landbouwin-
tegratie niet meer kan worden gevolgd, aangezien dan nieuwe 
tegenstellingen in West-Europa zouden groeien. Men zal echter 
wel moeten doorgaan met studie van de functionele zaken. Minis
ter Mansholt zegt, dat men ook bij de landbouw moet oppassen 
een "groene gemeenschap" (pool vert) te maken, welke in de 
lucht hangt. Ook zal een marché* unique op zichzelf niet kun
nen v/erken, doch deze zal gepaard moeten gaan met maatregelen 
op ander gebied (financieel, monetair, enz.). Spreker voegt 
hieraan toe, dat het integratiestreven een motor nodig heeft; 
bij de KSG en de EDG was deze gelegen in de pogingen om de 
tegenstelling tussen Frankrijk en Duitsland te overbruggen. 
Ten aanzien van de nieuwe integratiepogingen is het echter 
mogelijk, dat men meer zal afremmen dan bevorderen. Een nieuwe 
motor ziet spreker in het vormen van een douane-unie. Deze 
zal men dan over enkele jaren'moeten vestigen. Minister Zij Istra 
voegt hieraan toe, naar aanleiding van het gestelde op blz 10, 
dat de douane-unie niet het uiteindelijke doel is, doch het 
eerste doel zal moeten zijn; hieraan zullen nl. nog verschil
lende attributen toegevoegd moeten worden. Spreker zou blz 10 
en 11 wat stelliger willen formuleren, waarbij als perspectief 
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wordt gesteld voor de verdere toekomst een economische unie 
voor de naaste toekomst een douane-unie. 

Minister Suurhoff informeert naar de samenstelling 
van de kleine commissie, bedoeld aan het eind van de nota. 
Minister Mansholt deelt mede, dat Minister Zijlstra en hij 
ook aan de "bespreking van "bepaalde punten in de commissie 
zullen deelnemen. Minister Beyen ziet er geen bezwaar tegen, 
dat ook Staatssecretaris Van Rhijn aan de besprekingen in de 
commissie deelneemt. 

14.. Onderhandelingen Nederlands-Belgische waterwegen (Brie f van 
de Minister van Buitenlandse Zaken dd. 15 November 1952, 
nr 114515, met nota) 

15. 

/ 

% 

\ 

ementair Instelling Interpar 
Minister van Buitenlandse 

Luxorgaan Brieven van de 
en 20 November Zaken dd.17 Juli 

1952, respectievelijk nrs 70363 en 118088 met nota's) 

Deze punten worden aangehouden. 

16. Nota naar aanleiding van het rapport van de Commissie ter be
studering van het vraagstuk van de gehuwde ambtenares in Rijks
dienst (Nota van de Minister 
tober 1952., nr 850/R) 

van BinnenlandseZaken dd. 7 Óc-

Minister Beel merkt op, nadat verschillende Ministers 
hun standpunt omtrent het vraagstuk van de gehuwde ambtenares 
hebben uiteengezet, dat in de commissie-Ubink verschillende 
richtingen vertegenwoordigd waren; deze commissie heeft, een 
compromis bereikt. Spreker stelt voor er mede accoord te gaan, 
dat hij het voorgestelde compromis op enkele punten Van onder
geschikte aard nog nader bekijkt en aan het Georganiseerd Over
leg toezendt. Na het Georganiseerd Overleg komt het voorstel 
dan opnieuw in de Ministerraad. 

Hf 

Minister Algera stelt de vraag, wat het voorstel van 
Minister Beel precies inhoudt. Minister Beel deelt mede, dat 
op het ogenblik een verbodsbepaling inzake de werkzaamheid van 
gehuwde ambtenaressen bestaat, welke bepaling in feite nog 
steeds is opgeschort. Ten aanzien van een aantal categorieën 
(onderwijspersoneel, visiteuses, werksters) is het onmogelijk 
op het ogenblik de onderhavige verbodsbepaling uit te voeren. 
Er zal voor dit vraagstuk een praktische oplossing moeten wor
den gevonden. 

Be Minister-President merkt op, dat de Raad nog geen 
definitieve beslissing over deze kwestie neemt, doch dat het 

'{%.% geen zin heeft het compromis-voorstel naar het Georganiseerd 
\ Overleg te zenden als de Raad niet bereid is t.z.t. een com-
\ promis 'te aanvaarden. 

Y De Raad verklaart zich vervolgens met op een na al-
Jgemene stemmen er mede accoord, dat een compromis-oplossing 
laan het Georganiseerd Overleg wordt overgelegd. 

17. Wijziging van de pensioenwetgeving (Brief van'"de Ministers van 
Binnenlandse Zaken, Oorlog en Marine dd. 10 October 1952, 
nr 8212, met bijlagen) 

18. Gezondheidswet (Brief van de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid dd, 8 November 1952, nr 15361, met wetsont
werp) 

De punten 17 en 18 worden aangehouden. 

De Minister-President sluit vervolgens de vergadering. 

27 November 1952, 

Typ s 3 
Coll: 5 

De Secretaris, 

WÊÊÈÊËÊÊ 
•WPPPf"! • • 


