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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 
te 1-1 e 

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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14. Afwijkende dagloonberekening volgens de zi&fcew \ voor 
verzekerden werkzaam "bij liet machinaal vervaardigen" 
Van~sólioeneri IQntwerp-beslüït7 

1$. Ziekengeld en schadeloosstelling krachtens ongevallen-
v e r zëk" erin g~TÖ n tw e r p-b e sluit") 

16. Vergoeding voor reiskosten en tijdverlies "bij de uit
voering van de Zië"ktewet (Ontwerp-béslüilT] 

De punten 14» 15 en 16 worden zonder dis
cussie aanvaard. 

17. Oprichting van een Europese Gemeenschap voor de Volks-
gezondheid VNo"lia™van de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid dd. 20 November 1952, nr 2840) 

Minister Staf deelt mede, dat Minister Mansholt 
van oordeel is, dat niet een mooie faeade moet worden 
opgericht, doch dat een nieuwe orgaan ook inhoud zou moe
ten hebben (vestiging van één markt voor geneesmiddelen; 
gelijke algemene beginselen van sociale wetgeving). Een 
andere vraag is voorts of deze gemeenschap zich moet 
beperken tot de zes landen. De Minister-President vraagt 
zich af, of er niet naar gestreë"I!d™-möët~worïïë"n—cTë" Sectie 
Europa van de Wereld Gezondheidsorganisatie meer tot leven 
te brengen, waardoor geen nieuw supra-nationaal orgaan 
met parlement en hof nodig is. Iets anders is, als een 
algemene Europese gemeenschap wordt gevormd; deze zal dan 
ook de onderhavige taak er bij kunnen krijgen. Spreker 
vreest op dit punt een grote rompslomp om een kleine zaak.. 
Minister Cals heeft er eveneens bezwaar tegen naast de 
Wereld Gezondheidsorganisatie en de Westelijke Unie nog 
weer een ander orgaan te creëren. Als men het echcer wel 
doet, zal ook Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen er bij 
betrokken moeten worden met het oog op het wetenschappe
lijk onderzoek. 
/ Minister Suurhoff is van oordeel, dat door de 
jWest-Europese landen7 die ongeveer op gelijk niveau lig
gen, nog een aantal nuttige maatregelen op het gebied van 
de volksgezondheid kunnen worden genomen. Spreker stelt 
voor nader te beoordelen, of dit door een nieuw supra
nationaal orgaan zou moeten gebeuren, nadat de Nederland
se deskundige van de besprekingen ter zake in Parijs ver
slag heeft gedaan. Aldus wordt besloten. Is 
Overbrenging van s t o f f e l i j k e r e s t e n van Nederlandse 
^ërrëurslacïï^Q.fTers uif*~DuitsIand~rBriëf van de~"Minister 
van Oorlog dd.~27 November 19527 nr 355761, met nota) 
t 

De Raad verklaart zich na een bespreking accoord 
met de onderhavige nota. 

19» Centralisatie schadeafwikkelende organen (Brief van de 
Minister van FTnancTerTdd. 25'T^oTemb"ërT952, nr 172) 

De Ministers Donker en Staf noemen enkele be
zwaren, welke tegen volkomen centralisatie van de schade-
afwikkelende organen bestaan. Tegen hot voorstel inzake 
een inventarisatie bestaat echter bij hen noch bij de ander 
Ministers bezwaar. 


