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Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 12 Januari 1953 in de zaal van 
Justitie, aangevangen des morgens te 11 uur en des 

middags voortgezet 

De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Beel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 
Kernkaup, Van de Kieft, Luns, Mansholt, Staf, 
Suurhoff, Van Thiel, Witte en ZijIstra 

Secretaris s J.Middelburg 

1 a. |j£t}̂ en_van_de_vejrgaderj.ng van 22 December 1952 

Nadere correctie 

Op blz 6, (nieuwe redactie), wordt in de 
laatste alinea, zesde regel, "in het algemeen11 gewij
zigd in "algemeen". 

1 b. Notulen van de vergadering van 5 Januari 1953 

Redactiewi j zigingen 

Op blz 8, punt 12, eerste alinea, regel 8, wordt 
het gedeeltes"die meer dan twee jaar in Overheidsdienst zijn" 
geschrapt. In regel 10 wordt na 'arbeidscontractanten" in
gevoegd? "indien zij twee jaar in Overheidsdienst zijn en 
niet voor typisch tijdelijke werkzaamheden,". Op regel 11 en 
12 wordt het gedeeltes"voelt daar nog niet veel voor" ver
vangen door "vindt dit zelve niet de ideale oplossing". In 
de tweede alinea wordt het gedeelte "Wat het verhaal 
t/m het eind van de alinea aldus gelezens"Wat de vermindering 
van inkomen als gevolg van het verhaal van de pensioenpre
mie bij arbeidscontractanten betreft, neemt spreker het stand
punt in, dat dit ook steeds gebeurt als een arbeidscontrac-
tant vaste ambtenaar wordt; tegenover dit verhaal staat een 
verlaging van de loonbelasting." 

Op blz^J), wordt alinea 6 aldus gelezens 
Beel zou in ieder geval willen nagaan in hoeverre 
personeel zou kunnen vallen onder de uitzondering, 
in artikel 2, lid 7» Spreker wijst er voorts op, 
sioen- en Spaarfondsenwet een geheel ander systeem volgt dan 
de Pensioenwet. Wat de inkoop betreft merkt hij op, dat het 
verschil in begin- en eindsalaris bij het brengen van de 
arbeidscontractanten, die reeds lang in dienst zijn, onder 
de Pensioenwet veel groter is dan normaal als de ambtenaar 
reeds na twee jaren pensioengerechtigd wordt. De Minister 
ie voorts van oordeel, dat men zich in de naaste toekomst 
zal moeten afvragen of het volledig dekkingsstelsel van ie 
Pensioenwet moet worden gehandhaafd dan wel slechts een 
schommelfonds zal dienen te worden aangehouden. Spreker wijst 
in dit verband op de tekorten in de sociale verzekering. 
Spreker is tenslotte van oordeel, dat er een zoom van ar
beidskrachten in Overheidsdienst is, waarvoor een regeling 
moet gelden, dat men gemakkelijk van de Overheidsdienst 
m de particuliere sector kan overgaan." 

"Minister 
vrouwelijk 
bedoeld 

dat de Pen— 
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Z:Sfi GEHEIM 
_Y_ Ministerraad 

• te beperken. Minister Ziilstra herinnert er aan, dat 
Dr Èoltrop in de REA de-gedachte heeft geopperd, dat Neder
land aan Amerika dollars zou vragen om deze door te geven 
aan anderflanden, aangezien onze structurele dollarposxtie 
niet verbeterd is. . . 

De Minister-President wijst er op, dat een onder
scheid moet wörïïën~gëmaakt~fïïüen het communiqué en de brief, 
die aan de'Amerikaanse Regering zal worden gezonden. Spreker 
acht het mogelijk, dat onze algemene dollarpositie belangrijk 
zal verbeteren als de invoer van Amerikaanse kolen kan ver
vallen, alsmede tengevolge van verdere daling van de graan
prijzen. . , i , , , 

De,Raad verklaart zich er mede accoord, dat een 
communiqué inzake het vervallen van de dollarhulp zal 
worden uitgegeven en een brief ter zake aan de Amerikaanse 
Regering zal worden gezonden, waarvan de concepten nog te
voren aan de betrokken Ministers zullen worden gezonden. 

3_ch Het EDG-verdrag (Zie notulen MR dd. 5 Januari 1953, punt 3d) 

Minister Bev_en deelt mede, dat het advies van de 
Raad van State over helTwetsontwerp tot goedkeuring van het 
EDG-verdrag is ontvangen. In verband met de ontwikkeling in 
andere landen (Frankrijk) lijkt het spreker beter niet tot 
indiening van het wetsontwerp bij de Kamer over 1B gaan, voor
dat dit opnieuw in de Ministerraad is besproken. De Minister-
President acht het eveneens wenselijk, dat een nader voorstel 
van Buitenlandse Zaken wordt ontvangen. Spreker herinnert er 
aan, dat de Fransen de vorming van een Europees leger de 
enige weg achtten voor inschakeling van Duitse troepen bij 
de verdediging van V/est-Europa. Bij de hernieuwt overweging 
van het genoemde wetsontwerp zal ook moeten worden nagegaan 
of Nederland een stap. zal doen bij de andere vijf landen om 
er op te wijzen, dat het ogenblik kan komen, dat langs an
dere weg de Duitsers onmiddellijk bij de verdediging moeten 
worden betrokken. 

Minister Staf is het er mede eens, dat de toestand 
in Frankrijk niet duidelijk is. sk>oh hot-lij kt we-1 •ackoB, 
dat Frankrijk ¥-an hot-SDG-vcrdrag af ia. Het is wenselijk 
eerst nog de reactie van de nieuwe Amerikaanse Regering af 
te wachten, ook met betrekking tot de wenselijkheid van een 
stap als de Minister-President voorstelt te doen. In het 
buitenland bestaat de indruk, dat de Nederlandse Regering 
afwijzend staat ten aanzien van de EDG, doch het Parlement 
niet. Het lijkt spreker daarom wenselijk het wetsontwerp wel 

i in te dienen, waarbij men de mogelijkheid heeft, dat de^Kamer 
in het Voorlopig Verslag alle desiderata opneemt, welke aan 
Nederlandse zijde bestaan en wat dan aanleiding zal kunnen 
zijn deze verder in internationaal verband te bespreken, 
voorts is spreker van oordeel, dat de Nederlandse vertegen
woordigers m Parijs zich alleen zullen moeten afvragen hoe 
ae voorgestelde regelingen e.d. in Nederland zijn, waarbij 
zij voor elke afwijking hiervan instructie moeten vragen. 

s,**"tT^4rTM^—^ïiandse ambtenaren in Parijs 
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