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Notulen van de vergadering 
/^ gehouden op Maandag 23 Februari 1953 in de zaal van 

f%, ' OÓO-tf: Justitie, aangevangen des middags te half twee 

i JjJ/fiJA /• Aanwezig: De Minister-President Drees en de Ministers 
LPty4*™ 7/f Algera, Beel, De Bruijn, Donker, Van de Kieft, 
t .//SS/jfJ \uA • Luns, Mansholt, Staf, Suurhoff, Van Thiel, 

J. VMfLOQn • f Witte (bij punt 2 i en 4 t/m 16) en Zijlstra 
I J/ fl (Afwezig zijn Minister Beyen, wegens verblijf 

y\ r ' / * in het buitenland, en de Ministers Cals en 
Kernkamp wegens ziekte) 

Secretaris? J.Middelburg 

i" Notulen van de vergadering van 16 Februari 1953 

a. Redactiewijzigingen 

Op blz_6,punt 3 f, alinea 2, wordt aan het eind 
de volgende zïn~toegevoegdï "Spreker dringt op zoveel moge
lijk overleg met de Arbeidsinspectie aan." 

Op blz 7, punt 3 j, laatste regel, wordt tussen 
"heeft" en "de Stichting" ingevoegd;"spreker met". 

Op blz 8, (punt 3 j), regel 4, wordt het gedeel
te "aan met name genoemde landbouworganisaties" aldus ge-' 
wijzigd; "met name aan de landbouw". In punt 3 m, regel 3, 
wordt na "Sociale Zaken" ingevoegd;"op zijn verzoek". 

O? blz 9, punt 7, regel 8 van onder, komt in de 
plaats van "buitenkerkelijken" het volgende; "tot geen 
godsdienst behorenden (de zogenaamde GG's)". 

Op blz 11, (punt 10),laatste alinea, regel 9 van 
onder worden cle woorden "is overeengekomen, dat" aldus ge
lezens "zullen overeenkomstig de bij de instelling vastge
stelde gedragslijn". Op regel j? van onder wordt "zullen" 
veranderd in "kunnen". & 

1 b. Opmerking naar aanleiding van punt 15 (Omschrijving van 
de aangaTegenEeden behorende tö"t de zorg van de Minister 
voor Publiekrechtelijke BeHrijTsorganisatieT 

Minister De Bruijn deelt mede, dat met Binnenlandse 
Zaken en Justitie overeenstemming over de tekst van het 
wetsontwerp is bereikt. De Raad verklaart zich vervolgens 
accoord met het bedoelde wetsontwerp. 

£i Ingekomen stukken en mededelingen 
/^£ r/>' / Q 2 i Voorstel tot wijziging van het reglement van orde van de 

foZucZy ***?, Tweede~gamgr * —f 

f^cé ' De Minis--eg~p.re.sMenl heeft bericht gekregen, dat 
JiXisU>/ •$' de Commissie van Rapporteurs een voorstel van Van der Go es 

| /*'** van Naters tot wijziging van het reglement van orde van de 
Tweede Kamer deze week zal bespreken. Daarbij wordt voorge
steld, dat de Regering met de Kamercommissies ook overleg 
zal plegen over nog te nemen maatregelen. Telefonisch heeft 
spreker al opgemerkt, dat praptisch reeds velerlei voorover
leg over maatregelen plaats vindt, o.a. bij de begrotings
behandeling, doch als men dit overleg in het reglement van 
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4 d. De' behandeling van de diplomatieke belangi ran Is ra; 
T~ZTé notulen ME dd. TE Februari 1953, punt TT 

Minister Luns deelt mede, dat hij met de Gezant 
van Israël heeft besproken, dat Nederland alleen de diplo
matieke belangen van Israël in Rusland zal behandelen. 
Voorts heeft hij gevraagd als de diplomatieke betrekkingen 
met satellietlanden zouden worden verbroken, dat ook aan 
andere landen zal worden gevraagd alsdan de diplomatieke 
belangen van Israël te behartigen. Ie verwachten is, dat 
Israël dit zal doen. 

4 e." De EDG en de Europese integratie 

De Minister-President heeft vernomen, dat aan de 
interimocmmisslïï van de EDG~ïs-gevraagd naar Rome te komen. 
Spreker acht het wenselijk aan Minister Beven te doen vra
gen in Rome geen definitief standpunt ten aanzien van de 
Eranse protocollen in te nemen, als niet de Regering gele
genheid heeft gehad zich daarover uit te spreken. Minister 
Staf' deelt mede, dat ook Van Starkenborgh en Calmeyer naar 
ïïome zijn gevraagd. De tactiek van Van Starkenborgh is, dat 
onder afwijzing van de Eranse protocollen zal moeten worden 
vastgehouden aan het verdrag. 

De Minister-President had verwacht, dat men van 
Duitse zijde niet zo duideXT"Jk zijn afwijzend standpunt ten 
aanzien van de Franse protocollen zou hebben uitgesproken. 
Spreker is van oordeel, dat deze protocollen het EDG-ver-
drag in gevaar brengen. Als de protocollen niet eenzijdig 
ten gunste van Erankrijk zouden gelden, zouden echter de 
bezwaren van spreker minder groot zijn. Minister Luns is van 
oordeel, dat de van Eranse zijde voorgestelde protocollen 
voor Nederland onaanvaardbaar zijn, ook als de werking niet tot 

: Eranrkijk beperkt zou blijven, dus ook voor Duitsland zou
den gelden. 

Minister Mansholt is van oordeel, dat de Regering 
zich moet hoeden voor scepticisme ten aanzien van de Euro
pese integratie, in het bijzonder tegenover Amerika. Zonder 
Amerikaanse druk zal het niet lukken om een samenwerking 
als in de EDG tot stand te brengen. De Minister-President 
denkt niet anders dan Minister Mansholt wat de wenselijk
heden .betreft, doch wel ten aanzien van de verwachtingen. 

Minister Zijlstra merkt op, dat men op de bijeen
komsten van de KSG m Luxemburg aanvankelijk een verbijste
rende indruk kan krijgen, doch het samengaan in dat verband 
slaagt en is ook niet meer omkeerbaar. 

De Minister-President besluit de discussie met de 
opmerking, dat hïj geheel andere verwachtingen van de KSG heeft 
dan van de EDG. 

4 f. De Benelux-conferentie in Valkenburg (Zie notulen REA dd. 
l9~Feb"ruarï~1953, punt~B7 

Minister Zijlstra deelt mede, dat de besprekingen 
in Valkenburg zijn onderbroken en dat' de mogelijkheid bestaat, 
dat het overleg vastloopt, waarna men voor de vraag kan komen 
te staan wat de voortzetting van de Beneluxovereenkomst 
politiek gezien waard is. Met betrekking tot de loonniveau 
verwacht spreker, dat de Belgen bereid zullen zijn te wach
ten tot het loonpeil 2$ of 3$ omhoog zal gaan in verband met 
de huurverhoging. Van Belgische zijde overweegt men echter 
voor te stellen om voor bepaalde industrietakken tot proto
collen te komen met automatisch werkende conservatoire maat
regelen ten aanzien van de invoer. Als men bij de hervatting 
van de bespreking in Luik een dergelijk voorstel ter tafel 
brengt, zouden de Nederlandse Ministers kunnen voorstellen 
deze kwestie' aan te houden om er nader op terug te komen op 
ander (Regeringsniveau. 
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