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Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 8 December 1952 in de zaal van 
Justitie, aangevangen des morgens te 11 uur en des 

middags voortgezet 

Aanwezig De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, 
Donker, Kernkamp, Van de Kieft, Luns, 
Staf, Suurhoff, Van Thiel, Witte en Zijlstra 
(Afwezig is Minister Mansholt) 

Secretaris: J.Middelburg 

1. Notulen van de vergadering van 1 December 1952 

Redactiewij zigingen 

spy * Op blz 2, punt 2 c, wordt aan het slot de 
&ff&£i.éè*} volgende zin toegevoegd? "De Raad besluit als richtlijn 

/^PS**}/£/ YI ĵ̂ an te houden, dat aan ambtenaren geen vacatiegelden 
t-™y''vtl" (worden gegeven." 

Op blz_5_, punt 2 i, laatste alinea, regel 5 
van onder, komT~voor "volksraadpleging" het woord 
"verantwoorde". 

Op blz 10, (punt 19), derde volledige alinea, 
regel 3, komt achter "moeten worden" het volgendes"tot 
de gevolgen van kanaalaanleg en de afschaffing van de 
premies". 

2._ Ingekomen stukken en mededelingen 

a» Geestelijke verzorging voor buitenkerkelijken 

De Minister-President heeft een brief ontvan
gen van de KerEen verenxgd in het Contact in Overheids
zaken, waarin enerzijdswordt gevraagd voor de Eerken de 
gelegenheid open te laten in haar godsdienstige verzor
ging allen, omtrent wier geestelijke verzorging de over
heid regelen stelt, te blijven betrekken en anderzijds 
er geen bezwaar tegen wordt gemaakt, dat voor degenen, 
die dit verlangen, niet-godsdienstige geestelijke ver
zorging mogelijk wordt gemaakt. Spreker is voornemens 
een afschrift van de brief aan de betrokken Ministers te 
zenden. 

Minister Beel informeert of omtrent artikel 
67 van de nieuwe Gevangenismaatregel, genoemd onder punt 
23 van de agenda, met de Kerken overleg heeft plaats ge
had. Minister Donker deelt mede, dat hij dit met de heren 
Donner en Croon heeft besproken. 

2 b. Moeilijkheden op Buitenlandse Zaken 

/ƒ/. 

De Minister 
gevolge van möëxTi jkh 
en Luns zijn gerezen 
deling), voor de vraa 
stuk III van.de begro 
de tegenstelling hier 
acuut stadium zouden 
Ministers verzocht de 
handelen, waartoe zij 
behandeling kan ook n 
de Kamer vragen zal s 

President deelt mede, dat men ten 
•/like tussen de Ministers Beyen 
met betrekking tot de werkver-
nd of de behandeling van hoofd
zou worden uitgesteld. Aangezien 

eden, 
(o. a. 
g sto 
ting 
door 
zijn 
begr 
zich 

og we 
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op een ongelukkig moment in een 
gekomen, heeft spreker beide 

oting in de Tweede Kamer te be-
bereid hebben verklaard. Deze 

1 moeilijkheden geven, aangezien 
n naar de staatsrechtelijke 
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De Minister-President wijst er op, dat men ener
zijds in Engeland, Frankrijk en België de uitgaven voor 
de defensie verlaagt, doch dat men anderzijds toelaat, 
dat de kosten van salarissen e.d. in de NATO en de EDG 
worden opgeschroefd. In de EDG wil men komen tot een vast 
systeem van beloningen, waarnaast bepaalde landen toela
gen zullen kunnen geven. EDG-treepen zouden echter toch 
naast Amerikaanse, Engelse, Deense en andere troepen 
staan, die alle verschillende betaling krijgen. Minister 
Staf voegt hieraan toe, dat de Nederlandse vergoeding aan 
dienstplichtigen aanmerkelijk hoger is dan de Italiaanse, 
Spreker is van oordeel, dat men in de interimperiode, waar
in de werking van een EDG-leger wordt voorbereid, ook oVer 
kwesties van begrotingen en kosten zal moeten spreken en 
dat bv ook een balans moet wordens-opgesteld van wat door 
de landen wordt ingebracht. 

3 b. Verlof buiten bezwaar van ' s lands kas 

Minister Zijlstra merkt in aarsLuiting aan het 
vorige punt op, dat andere landen het personeel, dat in 
internationale lichamen zoals de EDG gaat werken, "iet ont
slaan. Aangezien dit ontslag vooral voor het lagere perso
neel belangrijke risico's meebrengt, acht spreker het wen
selijk in dergelijke gevallen een termijn van bv twee jaar 
te stellen voor verlof buiten bezwaar jyan 's lands kas. 
Minister Staf acht een dergelijke termijn van twee jaar 
zeer lastig; toeh is het de vraag of men niet moet over
wegen een binding te houden, aangezien Nederlanders in 
dienst van internationale organen zich in het algemeen 
minder aan hun land gebonden voelen dan bij andere natio
naliteiten het geval is. 

De Minister-President stelt voor over deze zaak 
geen beslissing të~~nemen üonder dat dit als afzonderlijk 
punt op de agenda is vermeld. Aldus wordt besloten. 

3 c. Bijeenkomst Raad van Ministers van de KSG 

Minister Zijlstra deelt mede, dat de besprekingen 
van de Raad van MinTsters van de KSG in Luxemburg moeilijk 
zijn geweest, doch dat men over de resolutie niet ontevre
den behoeft te zijn. In de eerste plaats is gesproken over 
de heffing op de productie van kolen en staal ingevolge 
artikel 49 van het KSG-verdrag. Minister Erhard heeft een 
poging gedaan om de kwestie van de heffing zelf in de Raad 
in bespreking te brengen, doch Monnet heeft er op gewezen, 
dat ingevolge artikel 50 de Hoge Autoriteit bevoegd is zelf 
deze heffingen tot maximaal 1$ op te leggen. Lang is onder
handeld over de samenstelling van het Raadgevend Comité 
voor de Hoge Autoriteit. Volgens de uiteindelijke beslis
sing worden in dit comité 2 consumentenzetels door Neder
landers bezet, 1-g- producentenzetel (roulering met Italië), 
alsmede 1-J vakbewegingszetel (roulering met België). Met 
betrekking tot de roulerende zetels is voorgesteld, dat 
daarbij de positie van waarnemer zal bestaan, die wel aan 
bijeenkomsten kan deelnemen, doch geen stemrecht heeft. Dit 
voorstel zal nog door de juridische commissie worden nage
gaan. 

3 d._ Europese politieke integratie. 

Minister Beyen deelt mede, dat de Nederlandse 
commissie een nota heeft voorbereid. Spreker atelt voor, 
dat de nota, als hierover overeenstemming is bereikt, aan 
de Ministers van de andere vijf landen zal worden gezonden, 
waarbij aan Adenauer kan worden gevraagd deze in de Raad 
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van Ministers in bespreking te brengen. Spreker zou de 
nota nog niet aan de Assemblee ad hoc willen zenden, 
doch wel aan de Nederlandse leden hiervan. Minister 
Zijlstra deelt mede, dat de Raad van Ministers van de 
KSG- voor Kerstmis nog een bijeenkomst zal houden. De 
Minister-President stelt voor te vragen de nota op de 
"agenda van die~bTJeenkomst te plaatsen; komt de nota dan 
niet in bespreking dan zal men deze rechtstreeks aan de 
Assemblee ad hoc moeten zenden. De Raad verklaart zioh 
hiermede accoord. 

3_e. Raad van de NATO 

Minister Staf deelt mede, dat de Raad van 
Ministers van de NAT"CT~volgende week bijeen zal komen, 
doch dat de agenda nog niet bekend is, zodat het moei
lijk is reeds een instructie vast te stellen. Spreker 
dringt er op aan geen uitgebreide delegatie uit Neder
land naar Parijs te laten gaan; men zal ook gebruik 
kunnen maken van de daar reeds aanwezige belangrijke 
Nederlandse missie. Behalve de behandeling van andere 
dan militaire zaken volgens artikel 2 van het NATO-ver
drag, zou in bespreking kunnen komen een verdeling van 
de kosten van de infra-structuur. Te dezen aanzien is 
spreker van oordeel, dat eerst moet worden nagegaan wel
ke kosten aan de infra-structuur verbonden zijn. Met 
betrekking tot de Annual Review zal van Nederlandse 
zijde niets behoeven te worden gezegd. De Minister-
President ondersteunt het verzoek de delegatie klein 
te houden. 

4. Naturalisatie van Wolf Alster en_21 anderen en van Ott^ 
Dawid en 23 anderen CWetsontwerpen! 

5» Wijziging van de begroting van het Scheepvaartfonds 1946 
rWetsontwerpT 

6-_ Wijziging van de begroting van het Scheepvaartfonds 1947 
(.Wetsontwerp} 

li- Wijziging van hoofdstuk VI der Rijksbegroting voor 1951 
^Wetsontwerp) 

— Wijziging van hoofdstuk VIII A der Rijksbegroting voor 1951 
^Wetsontwerp} 

2i Wijziging van de begroting van inkomsten en uitgaven van 
hetProvinciefonds vöör 1951 (Wets on twerpT 

De punten 4 t/m 9 worden zonder discussie aanvaard, 

/d, 0L04$ iP-i Wijziging van hoofdstuk III der Rijksbegroting voor 1952 
TWets ontwerp") 

/[/ '•> £&:/ De Minister-President heeft gezien, dat voor de 
''* / * 'Permanente vertegenwoordiging b~ij de Raad van Europa in 

Jl/^zi^/^f0 *°"fcaa-L -«230.000 wordt aangevraagd, hetgeen spreker met 
/U**** r* *. het oog op de omvang van dit werk veel te hoog acht. 

Minister Beyen zegt toe dit punt eerst te zullen bekijken. 
De Raad besluit dit wetsontwerp aan te houden. 


