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Notulen van de vergadering 
gehouden op Maandag 26 Januari 1953 in de zaal van 
Justitie, aangevangen des morgens te 11 uur en des 

middags voortgezet 

Aanwezig! De Minister-President Drees en de Ministers 
Algera, Deel, Beyen, De Bruijn, Cals, Donker, 
Kernkamp, Van de Kieft, Luns, Mansholt, Staf 
(alleen bij de middagvergadering), Suurhoff, 
Van Thiel,. Witte en Zijlstra 

Secretaris; J.Middelburg 

ii Notulen van de vergadering van 19 Januari 1953 

Redactiewijzigingen 

Op blz 6,(punt 3 h ) , regel 2, worden de woorden 
"Buitenlandse Z"aken en van" geschrapt. Op de regels 6 en 
7 wordt "op 6 Februari" en "tot 14 Februari" geschrapt. 

Op blz 8, (punt 7), derde alinea van onder, regel 
wordt-na "ontEöüden" de volgende zin ingevoegds"Wat door 
de middengroepen wordt voorgesteld geeft voor sommige spe
ciale groepen, als bv bij het Rijksinstituut voor de Volks
gezondheid geen oplossing voor de 

n-n ta a Q f™™+ n\ laatste alinea, regel 4» wordt 
bestaande moeilijkheden", 

Op blz_9, (punt 7), 
tussen "kunnen" en "worden" ingevoegd;"voor zoveel' deze 
functionarissen betreft," Aan het eind van deze regel worden 
de woorden "een nadere" toegevoegd. Op regel 5 wordt het woord 
"een" geschrapt. Op regel 7 wordt "eveneens" vervangen 
door "voorts reeds" en "deze zaken" door "het personeels
beleid". Op regel 8 wordt "Minister van Binnenlandse Zaken" 
vervangen door "Ministers van Binnenlandse Zaken en Finan
ciën". Op regel 9 komt na "spreker" het woord "voorts". 
Op de een na laatste regel komt na "men zal" "derhalve". 

Op blz 10, (punt 7)? regel 1, komt na "ambtenaren" 
"dreigen te".~Iati het slot van deze onvolledige alinea wordt 
het volgende toegevoegd;"De taak aan de ministeriële commis
sie toevallend zal in dit opzicht van beperkter omvang zijn 
dan de Minister-President veronderstelt. De door de Minis
ter-President voorgestane regeling heeft het bezwaar, dat 
uiteindelijk allen het hoge maximum bereiken en dit wordt 
voorkomen door de individuele toekenning van toelagen". 
In. de eerste volledige alinea worden de laatste woorden van 
de een na laatste zin aldus gelezen; "... en essentiële 
herziening in de bestaande". Aan het .slot van deze alinea 
wordt de volgende zin toegevoegd: "De door Minister Zijlstra 
speciaal genoemde categorie vraagt afzonderlijke beoorde
ling. " Op de vierde regel van de tweede alinea wordt "voor
gestelde" vóór "verhogingen" tussengevoegd. Het laatste 
deel van de alinea "de onderhavige voorstellen ... t/m ... 
eens te geven" komt te vervallen. Op de vijfde regel van 
de derde alinea wordt na "bekijken" het volgende ingevoegd: 
"met name in het licht van hetgeen Minister Zijlstra heeft 
gesteld". Aan het slot van deze alinea wordt het volgende 
toegevoegd:"Wat de ambtenaren van de buitenlandse dienst be
treft, deze categorie zal afzonderlijk moeten worden bezien. 
Ook de kwestie van de representatietoelagen staat op zich. 
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3 d H°t EDG-verdrag (Brief van de Minister van Buitenlandse 
'~ 2a3Eën~3d7~'23 Januari 1953, nr 337, met bijlage en me
morandum van het Ministerie van Buitenlandse Zaken dd. 
25 Januari 1953, nr 67001 a, met bijlagen) 

Minister Beyen merkt 'ter toelichting van zijn 
nota op, dat geblekën'ls, dat de Franse Regering niet de 
bedoeling heeft de ratificatie van het EDG-verdrag op de 
lange baan te schuiven, doch wel met additionele en inter
pretatieve protocollen te komen. Spreker heeft van de 
Franse Ambassadeur een brief ontvangen, waarin de Minister 
van Buitenlandse Zaken Bidault mededelingen hieromtrent 
doet. Het memorandum, dat ter vergadering wordt rondgedeeld, 
bevat voorts een opsomming van vijf protocollen, welke de 
Franse 'Regering thans voorbereidt. Deze zullen handelen over 
respectievelijk de waarborging van de eenheid van de Franse 
strijdkrachten in de EDG en overzee, de mogelijkheid van 
terugtrekking van Franse contingenten uit de EDG bij een 
crisis overzee, uitbreiding der periode van sispnmenweging 
in de Raad van Ministers op de van te voren bepaalde 
(forfaitaire) basis, een nadere regeling van de bezettings-
kosten in Duitsland der SDG-landen en tenslotte de ver
strekking van buitenlandse hulp via het EDG-commissariaat. 
Het is de bedoeling van de Franse Regering deze protocollen 
langs diplomatieke weg en in de Interimcommissie te behande
len. De Franse Regering is voorts voornemens het EDG-verdrag 
bij het Parlement ter ratificatie in te dienen met de mede
deling, dat over een aantal protocollen nog zal worden on
derhandeld. Spreker stelt voor, dat hier te lande ook aldus 
zal worden gehandeld en dat na beantwoording van het advies 
van de Raad van State het wetsontwerp in het begin van de 
volgende week zal worden ingediend. 

De Minister-President is het zakelijk eens met de 
indiening van het wetsontwerp. Spreker wijst er echter op, 
dat de deviatie van de Franse Regering van het EDG-verdrag 
veel te onschuldig wordt voorgesteld. Zo wordt bv niet ver
meld, dat de Regeringsverklaring voorafgaande overeenstem
ming over de Saarkwestie als voorwaarde stelde. Het eerst
genoemde protocol inzake de eenheid van de Franse strijd
krachten zal ook voor andere landen consequenties hebben. 
Het verdrag zal bovendien in Italië niet voor de verkiezingen 
worden geratificeerd; misschien ook niet in Duitsland en het 
is onzeker of na de Duitse verkiezingen het verdrag uitgevoerd 
zal worden. Spreker hecht er niet aan, dat de EDG tot stand 
komt, doch wel dat de Duitsers bij de westelijke defensie wor
den betrokken. Bij het bezoek van Foster Dulles zal men daar
om er op moeten wijzen, dat de Duitsers bij de defensie moe
ten worden betrokken via de EDG dan wel langs andere weg, 
indien het eerste niet mogelijk is of te lang zou duren. 
Als van Franse zijde een protocol wordt voorgesteld met be
trekking tot de eenheid van de Franse strijdkrachten zal 
voorts van Nederlandse kant moeten worden gesteld, dat door 
het achterwege laten van de kwestie van de eenheid van sala
rissysteem voor de militairen van de verschillende landen, 
alsmede van strafrechtelijke regelingen e.d., een bespoedi-
fi£g vf n d e totstandkoming en van de werkbaarheid van de 

* za.1 kunnen worden verkregen. De Franse gedachte, dat de 
onderhandelingen over de protocollen alleen in de Interim-
commissie kunnen plaatsvinden, zal men moeten afwijzen; 
verlangd moet worden, dat de Regeringen van de zes landen 
nierDI3 betrokken worden. 
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Minister Staf is het eens met het voorstel om het 
wetsontwerp in te diënën, gezien ook de komst van Dulles. 
Spreker acht het echter wel wenselijk, thans de toelichting 
zo sober mogelijk te houden. .Tegenover de Amerikanen zal men 
moeten stellen, dat de Duitsers bij de defensie moeten worden 
betrokken en er op moeten wijzen, dat er gevaar zit m de 
Franse voorstellen inzake de protocollen,welke allerminst 
van gerin-e betekenis zijn, doch integendeel uiterst ge
wichtig. Als de kwestie van de bezettingskosten weer ter 
tafel komt is bv de zaak weer verder achteruit. Met be-

M fe/ trekking tot de "eenheid van de. strijdkrachten" is bij ons 
f^Tlywy?*s reeds gedacht aan de vorm van detachering van nationale 
^ZT^^^^Kiilitairen bij de EDG-strijdkrachten. Ondanks de Franse 
tfLÏ'iJlUti&M„gedachten inzake wijziging van het verdrag spreekt men 
JiïJfiL 76//étfl£^ de Interimcommissie bv over onderhoudswerken van hetgeen 
}L?\JA /f& 'niet bij de EDG- behoort, welke werken men wel bij de EDG 

f%~f P*^ /^ A zpu willen trekken. Spreker verwacht, dat de Fransen weer zul-
ffl/?„Afr*fa%e&QXï trachten de Amerikanen er toe te krijgen, dat zij de 
'•/"./. JbA£*\ andere landen onder pressie zetten. Tenslotte is hij 

fajfyfl&**&* ^ v a n mening, dat van Nederlandse zijde zal moeten worden 
p«Ui4t&a fi-+f<r geëist, dat wij (en ook Italië) zullen meespreken over 
PC&i&i &*&*^ de "kwestie van de Duitse bezettin^skostï en. 
^!f-^S~*/j'ÊlUi*rfa*> 4& D e Ëüad verklaart zich /r ysi-volgcna mede acooord, 

^da?de voorberoidingcn voor do--Jrndioning van het *©*&en*»e*? 
iljM'-uri M r --i|n l in t TlJIfi arrrrlT'-iir Tfn-piinn, YjpfïTtrr-nrt _ 

%u* *to^Pe/i£4*w &té£ tei/Atju, %/&^2i sjjwu <#**i*écl4 
TTJk'end'e dagloonberekening ingevolg de Ziektewet voor ersonen in d iens t~yan_kermis re iz ige r s , voor_ sch ippersknech ts 

" jen-'voor ^zoenar'iïëTcfërs'TOntwerp-b'ë'sTuitT -

a^ /e£//^~-
* / r >J~^S Zonder discussie aanvaard. 

16. Premieregeling Woningbouw 1953 (Ontwerp-besluit) 

Minister Witte deelt mede, dat nog nader overleg 
met Financiën heeft plaatsgevonden. Naar aanleiding hiervan 
stelt spreker voor er mede accoord te gaan, dat in de nieuwe 
premieregeling nog enkele wijzigingen worden aangebracht en 
dat de toelichting daarbij zal worden aangepast. 

Minister Van de Kieft wijst op de principiële 
aard van een beslissing om de premieregeling, welke tot nu 
toe van toepassing was op woningen met een inhoud van 325/ 
375 nP, ook toepasselijk te doen worden op grotere woningen 
tot 500 m->. Het is mogelijk, dat daardoor de uitgaven voor 
premies in 1953 f. 12 min meer zullen bedragen. Spreker zal 
gaarne vernemen hoe Minister Witte denkt alsdan het premie
bedrag binnen zijn begroting te houden. Hetzelfde geldt 
voor de voorgestelde bijdragen aan hen, die een eigen huis 
bouwen. 

Minister De Bruijn stelt de vraag of een onder
neming, welke voor zijn arbeiders een bouwfonds heeft (bv 
De Maas, waarbij woningen aanvankelijk voor het bouwfonds 
worden gebouwd, doch na enkele jaren aan de arbeiders over
gaan) , niet voor een bijdrage in aanmerking kunnen komen, 
welke later op de betrokken arbeider overgaat. De Minister-
£ï!SiÊ£2.ï acb-t het wenselijk bij de bijdrageverlenïng aan 
eigen woningen een inkomstengrens te stellen. Spreker wijst 
er overigens op, dat de bevordering van het bezitten van 
eigen woningen door arbeiders de mobiliteit van deze arbeiders 
nog.̂ kleiner maakt. Bovendien is het normaler, dat een jong 
gezin eerst een kleine woning betrekt, na uitbreiding van 
net gezin naar sen grotere woning verhuist, om tenslotte 
weer kleiner_te gaan wonen. Bepaald is, dat de bijdragen verval-
+ als de eigen woning wordt vervreemd; spreker informeert 

wat gebeurt als de eigen woningbouwer zijn huis verhuurt. 
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